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Bij de fabricage van PL en PLC lampen is het vanwege een aantal 
overwegingen gunstig klikverbindingen in het ontwerp toe te 
passen. De sterkte van deze vetbindingen wordt tot nu toe proef
ondervindelijk vastgesteld. 
Gevraagd wordt een berekeningsmethode op te zetten die het 
mogelijk maakt reeds in het ontwerpstadium voorspellingen te 
doen omtrent de bereikbare sterkte van de verbinding. Aan de 
hand van de berekeningen moet blijken of het mogelijk is met de 
huidige ontwerpvoorstellen tot een betrouwbare verbinding te 
komen. 



Samenvatting. 

Bij de fabricage van de PL- en PLC lampen is vanwege 
concurrentie-, veiligheids- en esthetische overwegingen de 
vraag ontstaan naar het toepassen van een volledig uit kunststof 
bestaande lampvoet en lampkap. 
Daar de huidige toegepaste verbindingstechniek tussen de 
lampvoet en lampkap, (dit is warmomleggen), voor verbetering 
vatbaar is, is door de producent van de lampen gevraagd een 
onderzoek te doen naar alternatieve verbindingstechnieken. 
Hierbij kunnen een aantal alternatieven beschouwd worden met hun 
voor- en nadelen. Dit zijn ultrasoon lassen, lijmen en klikken. 
Bet verdient de aanbeveling onderzoek te doen naar het toepassen 
van klikken als verbindingstechniek. 
De voordelen van deze techniek zijn: 
-De korte montagetijd. 
-De gemakkelijke mechanisering en hiermee samenhangend de 
geringe kosten. 

Uiteraard kleven er ook nadelen aan de techniek; Deze zijn: 
-Door het ontbreken van goede berekeningsmethodieken is het niet 
mogelijk vooraf een voorspelling te doen over de sterkte van de 
verbinding. Daardoor is het moeilijk te bewijzen dat de 
verbinding aan de eisen zal blijven voldoen gedurende de 
levensduur van de lamp. 

-Kleine maatafwijkingen in de geometrie van de klikverbinding 
kunnen grote invloed hebben op de sterkte van de 
klikverbinding. Als gevolg hiervan zal de sterkte altijd binnen 
een marge liggen die afhankelijk is van de fabricage
toleranties. 

De hiervoor genoemde nadelen, plus het feit dat er gedurende de 
ontwikkeling van een product geen tijd is om d.m.v empirisch 
onderzoek te bewijzen dat de verbinding betrouwbaar zal zijn, 
rechtvaardigt het uitvoeren van een onderzoek naar de sterkte 
van klikverbindingen zoals die bij de PL en PLC worden 
toegepast. 
In het voorliggende rapport is dan ook een berekeningsmethodiek 
opgesteld die het mogelijk maakt de sterkte van bepaalde typen 
klikverbindingen reeds in het ontwerpstadium te bepalen. 
Daar de methode door het uitvoeren van kleine modificaties ook 
geschikt is voor het berekenen van andere gelijksoortige 
klikverbindingen kan het onderzoek als een investering in de 
toekomst worden gezien als weer de vraag wordt gesteld of 
klikken een mogelijke verbindingstechniek is. 
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1 Inleiding. 

1.1 PL en PLC lampen. 

1 

2 

1 

2 

De PL en PLC zijn moderne energiezulnlge compacte fluorescentie
lampen. Bet · toegepaste gasontladingsprincipe komt overeen met 
dat van de reeds lang bestaande TL-lampen. Bet verschil tussen 
de PL en PLC zit uitsluitend in de opbouw van het lichtgevende 
gedeelte, dit bestaat bij de PL uit twee gasontladingsbuisjes, 
bij de PLC uit vier. 
De PL en PLC zijn er in een 10 en 15 mm uitvoering. Deze maten 
bebben betrekking op de doorsnede van de ontladingsbuisjes. 
Alleen de uitvoeringen met een doorsnede van 10 mm worden in dit 
onderzoek betrokken. 
Zowel voor de PL als de PLC is er een reeks van typen 
voorhanden. De opbouw van deze twee reeksen houdt verband met 
bet wattage en de lichtopbrengst. Seide typen lampen zijn in 
vier uitvoeringen verkrijgbaar, voor de PL zijn dat de 5, 7, 9 
en een 11 Watt versie, voor de PLC een 10, 13, 18 en 26 watt 
versie. In bijlage 1 zijn de verschillende typen PL en PLC 
lampen opgenomen, eveneens hierin beschreven is de maatvoering 
van de verschillende lampen. 
Als gekeken wordt naar de opbouw van be ide soorten lampen blijkt 
dat deze vrijwel het zelfde is. De lampen bestaan beide grofweg 
uit vijf onderdelen, dit zijn de lampkap, de lampvoet, de 
ontladingsbuisjes een starter en een condensator. Deze twee 
laatste onderdelen zijn weggewerkt in de lampvoet. In figuur 1 
staat de samenstelling van de PL, in figuur 2 die van de PLC. 

3 

3 

fig 2. 

Onderdelenverklaring: 1 = lampvoet; 2 = lampkap; 3 = de ontla
dingsbuisjes, de onderdelen 4 en 5 zijn weggewerkt in de 
lampvoet. 
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Op de foto's van de PL en PLC is te zien dat beide lampen niet 
gescbikt zijn voor een normale scbroeffitting, dit is het gevolg 
van het feit dat beide lampen aIleen met een voorschakelapparaat 
kunnen branden, zodat ze nooit recbtstreeks op bet net bevestigd 
megen worden. Daar de verscbillende typen lampen een ander 
wattage en dus voorscbakelapparaat nodig hebben is in de 
lampvoet een sleutel aangebracht die bet onmogelijk maakt dat de 
verkeerde PL of PLC gebruikt wordt. 
De onderdelen 1, 2 en 3 waaruit de lamp opgebouwd is, worden op 
verschillende manieren met elkaar verbonden. De ontiadings
buisjes worden zowel bij de PL als bij de PLC met lampenkit in 
de lampkap bevestigd. Om deze verbinding te tunnen realiseren 
moet de kit worden uitgebard met warmte. 
De verbinding tussen de Iampkap en de lampvoet wordt bij de PL 
op een andere manier gerealiseerd als bij de PLC. Bij de PL 
wordt de verbinding gemaakt door het omleggen van de kaprand. 
Bij de PLC wordt de kaprand omgelegd echter met als verschil 
dat dit warm gebeurd. 
Dit onderscbeid in verbindingstechniek is bet gevolg van de 
verscbillende materiaalkeuze voor de PL en PLC kap. Het 
gebruikte materiaal voor de PL kap is aluminium, terwijl voor de 
PLC kap voor een kunststof is gekozen. De keuze van aluminium 
voor de PL kap is een historische, die voortkomt uit het feit 
dat bij de TL de combinatie van lampenkit op aluminium beproefd 
is. Het besluit tot een andere materiaalkeuze voor de kap bij de 
later ontwikkelde PLC is bet gevolg van veiligheids, 
concurrent ie- en estbetische overwegingen.(zie foto's 1 en 2). 
Daar de temperaturen die in de kap en voet optreden bij de einde 
levensduur situatie hoog zijn, ongeveer lS0oC, stelt dit 
bijzondere eisen aan de te gebruiken kunststof. De veiligheid 
van de lamp moet bij deze situatie gegarandeerd kunnen worden. 
Vanuit dit oogpunt bezien was op bet moment van ontwerpen van 
de PLC kap maar een kunststof voorhanden die aan deze hoge 
temperatuurseisen kon voldoen. De gevonden kunststof was een 
30 \ glasvezel gevulde PBTP, bandelsnaam POCAN 4235.(1) 
Om eenduidigheid in de PL en PLC serie te brengen, wat betreft 
uiterlijk en verbindingstechniek, is besloten ook voor de PL een 
kunststof kap te ontwikkelen. Gedurende deze ontwikkeling zal 
ook beschouwd worden of een alternatieve manier van verbinden 
van de tap en voet in aanmerking komt, dit omdat de buidige 
verbindingstechniek vanwege zijn lange procestijd niet ideaal 
is. len alternatieve verbindingsmethode zal aIleen overwogen 
worden als deze toepasbaar is voor de hele PL en PLC serie. 
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1.2 De sterkteeisen 

Daar de PL en PLC lampen uitwisselbaar ZlJn, worden er bij het 
hanteren krachten op de lampen uitgeoefend. Om de electrische 
veiligheid van de lampen bij dit hanteren te garanderen dienen 
de lampen aan een aantal sterkteeisen te voldoen. Deze sterkte 
eisen zijn door nationale en internationale keuringsdiensten 
uitgegeven. 
Daar gebleken is dat de verbinding tussen de lampvoet en de 
lampkap de zwakste schakel is in de lamp zal bekeken moeten 
worden of deze aan de eisen voldoet. 
In de normen worden twee belastingssituaties besproken waar de 
lamp aan moet voldoen, dit zijn een trekkracht en een buigend 
moment. Bij de trekkracht wordt er axiaal aan het uiteinde van 
de ontladingsbuisjes getrokken, bij het buigend moment wordt 
hierop een dwarskracht gezet. 
Daar de verschillende typen PL en PLC lampen andere afmetingen 
hebben wordt niet de dwarskracht op het uiteinde van de ontla
dingsbuisjes, maar het buigend moment ter plaatse van de verbin
ding kap-voet voorgeschreven. 
De twee belastingssituaties staan geschetst in figuur 3 A en B. 

F 

fig. 3 A en B. belastingssituatie. 
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De normen waaraan voldaan moet worden luiden als voIgt. 

De lEC norm voor PL en PLC lampen: 
(zie publikatie 34a - 281) 

Axiale trekkracht > 40 N 
Buigsterkte > 3 Nm 
Deze norm schrijft geen beproevingstemperatuur v~~r. 

De interne PHILIPS norm: 
(zie normblad KPDL: LV017 - 485 - 004) 
voor de sterkte van gerede lampen moet gelden. 

Axiale trek bij lS0·C > 100 N 
Axiale trek bij 2S·C > 150 N 
Buigsterkte bij lS0·C > 2,5 Nm 
Buigsterkte bij 2S*C) 3,0 Nm 
De trek- en buigsterkte bij 1500 C dient te worden gemeten nadat 
de proefstukken 168 uur in een oven op deze temperatuur hebben 
gelegen. 

1.3 De manier van sterktebeproeving. 

Voor de sterktebeproeving van de verbinding lampvoet-lampkap 
wordt in de fabricage gebruik gemaakt van een torsiemeter met 
daarop door QDL (Qality Department Lighting) uitgegeven hulp
gereedschappen. (AIleen de buigsterkte wordt gemeten.) 
V~~r het onderzoek zal de trek- en buigsterkte gemeten worden 
met behulp van een trekbank. Hiermee is het mogelijk het 
faalgedrag van de verbinding te bestuderen, hiertoe dient de 
trekkromme te worden geanalyseerd. In hoofdstuk 6 zal verder op 
de sterktemetingen worden ingegaan. 
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1.4 De huidige toegepaste verbindingstechniek 

Zoals hiervoor reeds beschreven is wordt de verbinding tussen 
lampkap en lampvoet bij beide lampen momenteel gerealiseerd door 
het omleggen van de kaprand. Voor de aluminium PL kap is deze 
verbindingstechniek de meest voor de hand liggende daar hij 
snel, goedkoop en betrouwbaar is. V~~r de kunststof PLC kap moet 
echter overwogen worden of warmomleggen de meest economische 
oplossing is.Deze vraag dient ook gesteld te worden bij de 
ontwikkeling van de nieuwe uitvoering van de PL-lamp, daar deze 
net als de PLC een kunststof kap krijgt. 
Het nadeel van warm omleggen bij een kunststof kap is gelegen 
in de lange procestijd. 
Het warm omleggen geschiedt met behulp van een gereedschap dat 
een temperatuur heeft van circa 110°C en die plusminus 15 
seconden op de kap moet worden gedrukt. Dit betekent dat het 
omleggen circa 15 posities op een productiemolen in beslag 
neemt. Het vinden van een alternatieve verbindingsmethode met 
een korte procestijd, en lagere kosten, is dan ook een 
prioriteit. 

1.5 Alternatieve verbindingsmethoden 

In de vorige paragraaf is gebleken dat aan de bestaande verbin
dingstechniek een belangrijk nadeel kleeft; daarom wordt er 
naarstig gezocht naar een alternatieve verbindingstechniek. 
Hierbij kunnen een aantal technieken onderscheiden worden die 
door Philips medewerkers zijn onderzocht. 

1.5.1 Lijmen 

De mogelijkheid is onderzocht om de verbinding kap-voet te 
realiseren door lijmen. Hiervoor blijkt tot op heden een lijm in 
aanmerking te komen. Dit is een 2-komponenten lijm met een pot
life van 2-4 uur, de lijm wordt doorgehard op 150°C gedurende 5 
a 10 minuten. 
Uit proeven is gebleken dat met deze lijm een voldoende sterke 
verbinding gerealiseerd kan worden. De lijmtechniek heeft echter 
een aantal belangrijke nadelen: 
-Lijmen is een zeer onvriendelijk proces voor de omgeving. 
-De korte pot-life kan verstopping en vervuiling tot gevolg 
hebben, wat weer van invloed is op de kwaliteit van de 
verbinding. 

-De uithardingstijd van het proces is zeer lang. 
-De methode is duur. 

1.5.2 Ultrasoon lassen 

Ultrasoon lassen is een verbindingstechniek waarnaar binnen 
PHILIPS onderzoek wordt gedaan. (zie rapport PE/OSLO 1007/87). 
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Het voordeel van deze verbindingstechniek is de korte proces
tijd, ongeveer 1 seconde, het is mogelijk binnen een processtap 
van een productiemolen de verbinding te realiseren. In vergelijk 
met het warmomlegproces levert dit een aanzienlijke tijd en dus 
geldbesparing OPe Bet belangrijkste nadeel van deze techniek is 
het optreden van beschadigingen. Deze beschadigingen ontstaan 
doordat een aantal materialen in de lamp een brosse structuur 
hebben die niet bestand zijn tegen hoogfrequente trillingen. 
De belangrijkste beschadiging die optreed is het loslaten van 
het fluoriserende poeder in de ontladingsbuisjes. Dit laatste 
veroorzaakt een hoog uitvalpercentage bij de lampen. 

1.5.3 Klikken 

Klikken is een verbindingstechniek die berust op het ontstaan 
van een vorm of krachtslot tussen twee speciaal daarvoor 
geconstrueerde delen. De werking van een klikverbinding berust 
op een verend element dat na vervorming bij ineenklikken weer in 
zijn originele toestand terug moet komen. Elastische vervorm
baarheid van het gebruikte materiaal is dus vereist. 
De voordelen van klikverbindingen zijn de korte montage tijd en 
de gemakkelijke mechanisering van de verbindingsmethode. 
Uiteraard kleven er ook nadelen aan het gebruik van klikverbin
dingen. 
-Door het ontbreken van een Goede berekeningsmethodiek is het 
niet mogelijk vooraf een voorspelling te doen over de sterkte 
van de verbinding. Daardoor is het moeilijk te bewijzen dat de 
verbinding aan de eisen zal blijven voldoen gedurende de 
levensduur van de lamp. 

-Kleine maatafwijkingen in de geometrie van de klikverbinding 
kunnen grote invloed hebben op de sterkte van de verbinding. 
Als gevolg hiervan zal de sterkte altijd binnen een bepaalde 
marge liggen die afhankelijk is van de fabricage toleranties. 

6 



1.5.4 Conclusie 

Daar het kostenplaatje een van de belangrijkste overwegingen is 
voor de keuze van een alternatieve verbindingsmethode is door 
de fabrikant van de PL lampen een orienterende kostprijzen 
vergelijking gemaakt waarin ook de verwerkingskosten van de 
verschillende technieken zijn betrokken. (zie rapport, T.E.O. 
Licht Rsd 84-276). 
Bierbij is de index voor warmomleggen op 100 gezet. De volgende 
tabel wordt dan gevonden. 

warmomleggen 100 

klikken 87.5 

lijmen 200 

us-lassen 112.5 

tabel 1. Index voor de kosten van de verschillende technieken. 

Als de voorgaande tabel tesamen met de nadelen van de 
verschillende technieken beschouwd wordt, dan kan geconcludeerd 
worden dat klikken de meest voor de hand liggende alternatieve 
verbindingstechniek is mits de betrouwbaarheid van de verbinding 
aangetoond kan worden. 
Het verdient dan ook de aanbeveling bet klikken nader te 
onderzoeken. Daar de problemen die momenteel optreden bij het 
ontwerpen van klikverbindingen aIleen beschreven kunnen worden 
indien enige kennis van de huidige klikverbindingen en hun 
berekeningsmethoden voorhanden is, zal hiervan in het volgende 
boofdstuk een opsomming gegeven worden. 
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2 Bekende methoden voor bet berekenen van klikverbindingen. 

2.1 Overzicht van de verschillende soorten klikverbindingen. 

Klikverbindingen zijn er in zeer vele uitvoeringen. De 
uitvoering van de klikverbinding is afhankelijk van bet doel 
waarvoor deze gebruikt wordt. Klikverbindingen kunnen naar een 
drietal eigenschappen ingedeeld worden: 

(1) De soort verbindina: A Vormgesloten. 
B Krachtgesloten. 

fig 4 A. vormgesloten B. krachtgesioten 

V~~r type B geldt dat er voortdurend een kracht aanwezig is. 

(2) WeI of niet demontabel. 

fig 5 A. niet demontabel B. weI demontabel 

Doordat de boek van uittrede bij fig SA 900 is kan men de haak 
niet onbescbadigt demonteren. V~~r fig 5B is dit weI realiseer
baar daar de uittredehoek < 900 is. (De grens van deze 
uittredehoek ligt bij 45°). 
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(3) De hoofdvorm van de verbinding: 

V~~r de hoofdvorm kan men drie types onderscheiden te weten, 
A. Klikhaken. 
B. Rondom ringvormige klikverbindingen. 
C. Torsie klikverbindingen. 

V~~r deze drie hoofdvormen zijn er voor ieder afzonderlijk een 
aantal berekeningsmethoden voor het bepalen van de loodrechte 
uittrekkracht en de optredende rekken. De verschillende 
hoofdvormen zullen hierna beknopt behandeld worden, voor de 
berekeningen wordt doorverwezen naar de bijlage 2 en de 
literatuur (1) tim (11). 

A. Klikhaak. 

De verende haak is de meest elementaire vorm van de 
klikverbinding. De klikbaak kan een zelfstandig onderdeel zijn 
of geintegreerd worden in een groter geheel. 

fig 6 klikhaak A. open B. gemonteerd 

Binnen de groep van verende haken kan er een onderverdeling 
gemaakt worden naar doorsnede en lengteverloop. De invloed van 
de verschillende doorsnedes en lengteverlopen op de buigsterkte 
moet dan in de berekeningen worden ingevoerd. 
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B. Rondomringvormige klikverbindingen. 

Bij een rondomklikverbinding worden twee cylindrische delen in 
elkaar geklikt, dit gebeurt doordat hetzij een of beide delen 
oprekken of stuiken. Ook hier geldt dat de verbinding 
afhankeIijk van de uittredehoek a1 dan niet demontabel is zonder 
dat blijvende beschadiging optreedt. De twee uitvoeringen zijn 
te zien in figuur 7. 

fig 7 

-----1----

A. demontabele ringvormige
klikverbinding 

c. Torsieklikverbindingen. 

------

B. niet demontabele 
ringvormige klik
verbinding 

Dit is een klikverbinding die berust op het torderen van een 
staaf, de klikhaak zelf wordt star beschouwd. 
Bovenstaande wordt in figuur 8 verduidelijkt. 

hack 

fig 8 torsieklikhaak 
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2.2 Conclusie. 

Na een literatuuronderzoek op het gebied van klikverbindingen is 
gebleken dat vrijwel aIle artikelen op dezelfde theorieen zijn 
terug te voeren. Hetgeen dat hiervoor beschreven is, inclusief 
de bijlagen, mag dan ook als representatief geacht worden voor 
datgene dat tot nu toe bekend is. 
Vorden de hierboven beschreven berekeningsmethoden beschouwd 
dan blijkt dat enkel de trekkracht van klikverbindingen bepaald 
kan worden. Dit is de eerste tekortkoming daar Diet aIleen de 
trekkracht maar ook de buigsterkte bepaald moet worden. De 
tweede tekortkoming is dat als gebruik wordt gemaakt van 
rondomklikverbindingen er aIleen berekeningsmethoden bestaan 
voor cirkelvormige geometrieen. Dit betekent dat als andere 
geometrieen berekend moe ten worden deze benaderd dienen te 
worden met cirkels. In de praktijk blijkt dat hiermee niet tot 
tevredenstellende resultaten is te komen. 
De derde tekortkoming is dat er aIleen berekeningsmethoden 
bestaan voor demontabele klikverbindingen zodat over de sterkte 
van klikken met een uittredehoek van 90°, die dus niet 
demontabel zijn, geen uitspraak gedaan kan worden. Bij de 
beschrijving van de ontwikkelde proef exemplaren in 3.1 zal 
blijken dat deze tekortkomingen voor problemen zorgen. 
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3.1 Beschrijving bestaande proefexemplaren. 

Nu bekend is wat met de verschillende typen klikverbindingen 
bedoeld wordt kunnen de twee ontwikkelde proefexemplaren 
besproken worden. 
Deze twee proefexemplaren met een klikverbinding tussen de 
lampvoet en'lampkap zijn het resultaat van een testperiode van 
circa twee jaar. Bet begin van deze testperiode lag bij de 
introductie van de kunststof PLC kap. Zoals in 1.5 reeds 
beschreven , is er toen gestart met het onderzoek naar een 
alternatieve verbindingstechniek. Bet onderzoek naar de 
mogelijkheid of klikken tot een betrouwbare constructie kan 
leiden is gedaan door de afdeling PE/OSLO. 
Als eerste is hier een klikversie van de PLC 10 ontstaan. (voor 
tekening zie bijlage 3 ). De verbinding in dit model berust op 
een centrale klikzone aan de vier zijden van de kap en voet. 
Deze klikzone heeft een breedte van 4 am. Daar er gebruik is 
gemaakt van schuifjes in de matrijs om de uittredehoek van 90° 
van de klikverbinding te realiseren, is het fabricagetechnisch 
niet mogelijk de breedte te vergroten. Alleen de overlap (zie 
tabel 1) van de klikken kan gevarieerd worden door het aanpassen 
van de matrijs. 
Bij de start van de testperiode is er uitgegaan van een overlap 
van = 0.38 mm, de bedoeling was de overlap bij enkele proef
spuitingen op te voeren en telkens de buigsterkte te meten. 
In tabel 1 staat de overlapgrootte uitgezet van de verschillende 
proefspuitingen met de bijbehorende gemeten buigsterkte. 

~ 

~ 
buigsterkte. 

modificatie. overlap dR = 25°C = 150°C 

1e proefspuiting = 0.38 mm 2.0 Nm I -

le correctie van = 0.44 am 2.3 Nm -
maatafwijkingen. 

2e proefspuiting = q.67 am 5.5 Nm 1.6 Nm 

2e correctie (kap-
hoogte aangepast. = 0.67 am 5.6 Nm 1.9 Nm 

3e proefspuiting. = 0,82 am 5.5 Nm 1.8 Nm 

tabel 1 • Resultaat van experimenteel onderzoek aan de klik
verbinding van de PLC-10 lampen. Uitgezet staat de invloed van 
de overlap op de sterkte. 
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V~~r een grotere overlap als 0.82 mm is niet gekozen daar 
hierbij hoogstwaarschijnlijk scheurvorming optreedt. Uit de 
tabel kan geconcludeerd worden dat de sterkteeis weI haalbaar is 
bij 25°C echter niet bij 150°C. 
Ben andere materiaalkeuze zou de meest logische stap zijn 
geweest om te prober en de sterkte te halen bij 150°, op dat 
tijdstip was echter nog geen kunststof voorhanden die bestand 
was tegen de hoge optredende temperaturen in de lamp. 
Om toch verder tekomen is op advies van het onderzoekscentrum 
van Bayer Leverkussen, de fabrikant van POCAN 4235, en het CFT 
gekeken naar de mogelijkheid van het toepassen van een rondom
klikverbinding. Daar bij een rondomklikverbinding geen gebruik 
gemaakt kan worden van schuifjes in de spuitgietmatrijs moet bij 
deze klikverbinding afgezien worden van een uittredehoek van 
90°. 
Daar inmiddels bekend was geworden dat ook de PL kap uit 
kunststof gemaakt zou worden is besloten de rondomklikverbinding 
op de PL te testen daar deze door zijn afmetingen het meest 
kritisch is v~~r de buigsterkte.(voor tekening van de PL kap en 
voet zie bijlage 4 ). 
Op deze tekening is te zien dat gekozen is voor een overlap van 
0.15 mm en een uittredehoek a van 30°. De keuze voor deze 
overlap is gemaakt na een globale sterkteberekening. 
Uit het voorgaande is te concluder en dat het ontwerpproces van 
de klikverbindingen vooral een proces is van "trial and error". 
Om in de toekomst dit proefondervindelijk ontwerpen te 
elimineren en om onomstotelijk te kunnen bewijzen of klikken tot 
een betrouwbare verbinding kan leiden, is het verzoek gedaan tot 
het in dit rapport beschreven onderzoek. Het tijdstip van dit 
verzoek lag kort voor aanvang van de proefspuitingen van de PL 
rondomklikverbinding. 

3.2 Doelstelling van het onderzoek. 

Het doel van het onderzoek is via rekenmodellen aan te tonen of 
het mogelijk is een betrouwbare klikverbinding te ontwerpen 
voor de PL- en PLC-10 serie. Daar na een introduceerende 
literatuurstudie is gebleken dat de bestaande klikberekenings
methoden alleen voorzien in het berekenen van simpele klik
constructies, zie 2.2. zal voor deze rekenmodellen van een nieuw 
concept moeten worden uitgegaan. 
Met deze rekenmodellen moet het mogelijk gemaakt worden de trek 
en buigsterkte van de PL en PLC verbinding reeds in het 
ontwerpstadium te bepalen. 
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4 Rekenmodellen voor de trek en buigsterkte van de PL en PLC 
rondomklikverbinding. 

4.1 Inleiding 

Na bestudering van de voorgaande hoofdstukken blijkt dat het 
momentee1 aIleen voor cirkelvormige rondomk1ikken mogelijk is de 
uittrekkracht te berekenen. Daar het wenselijk is dat niet 
aIleen de uittrekkracht maar ook de buigsterkte van a11er1ei 
soorten rondomk1ikken berekend kan worden, za1 in het vervolg 
van dit hoofdstuk een aanzet tot zo'n berekeningsmethode gegeven 
worden. 
Voordat wordt ingegaan op de gecompliceerde rondomklik van de 
PL, zoals beschreven in hoofstuk 3.1, zal eerst de te volgen 
stategie besproken worden aan de hand van een eenvoudige 
cirkelvormige rondomklik. 

4.2 De cirkelvormige rondomklik 

Om een beter inzicht te krijgen in het klikgedrag wordt de 
verbinding bij in en uitklikken bekeken. Bierbij wordt een 
demontabele rondomklik beschouwd zoa1s getekend in figuur 7a. 
A1s de twee cilinders in of uit elkaar geklikt worden zullen zij 
moeten vervormen. Afhankelijk van de stijfheid van de cilinders 
zal deze vervorming in de binnenste of buitenste cilinder 
plaatsvinden. Daar de klikverbindingen die in 4.3 en 4.4 
besproken worden zo gedimensioneerd ZlJn dat aIle vervorming in 
de kap plaatsvindt wordt hiervan in deze paragraaf ook 
uitgegaan. 
Om de berekeningen niet te gecompliceerd te maken wordt het 
probleem tweedimensionaal benaderd. Met tweedimensionaal wordt 
bedoeld dat aIleen de rand wordt beschouwd waar de klik zich 
bevindt. Daarom wordt aIleen het oprekken van de cilinder 
heschouwd en wordt de buiging van de wand verwaarIoosd. 
Gerealiseerd wordt dat de verwaarlozing van de buiging een 
kleine fout introduceert in de spanningstoestand van de cilinder 
hij uiteenklikken. De grootte van deze fout zal in 4.3.3 
atgeschat worden. 
De maximale spanning in de cilinderwand treedt op op het moment 
dat de klikverhinding net loskomt, dit betekent dat de cilinder 
terplaatse van de klik een radiale verplaatsing ondergaat ter 
grootte van de overlap "dR" (de fig 7a). 
De spanningen die in de wand ontstaan als gevolg van deze 
verplaatsing zijn te herekenen met de relaties (1},(2) en (3) 
die afgeleid zijn m.h.v het evenwicht van een infinitesimaal 
cirkelsegmentje (zie fig 9). 
Dit segmeDt beeft dan eeB straal van(R+dR}. 

14 



fig. 9 infinitesimaal cirkelseg
ment. 

De volgende relaties zijn af te leiden: 
r.. Gr tl (R.-+dR) 
'-Ii;. ;:. t 

fj"'t = £1;. * E' 
277(R.+cJR.)-2T1R. _ dR 

Ct :: 2 TIt<. - 7[ 
dll Gt. = T if-£" 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

De met relatie (4) berekende tangentieele spanning staat in 
direkt verband met de sterkte van de klikverbinding. Dit zal aan 
de band van bet cirkelsegment van figuur 10 geillustreerd 
worden. Bet cirkelsegment beeft een eenbeidscilinderhoogte. 

Ft=Ut*t 

fl' =~1I't*dlf> 
..(. 

fig 10. infinitesimaal cirkelsegment. 

(5) 

(6) 

(7) 

Ket de spanning Git vol gens relatie (4), en de relaties (5) en 
(6) kan vervolgens de kracbt Fr berekend worden die nodig is om 
het segment over de overlapboogte "dR" te bewegen. Voor deze Fr 
geldt clan: r _ :!B. 1tE:*f:..*..t. . 

rf' - R (R.+dll) 
Zoals reeds eerder vermeldt betekent bet over de overlaphoogte 
"dR" bewegen van het segment dat de klikverbinding bier is 
losgekoaen. Voor het berekenen van de treksterkte van de 
kli.kl'erbinding client aIleen nog de omrekening plaats te vinden 
van rr naar Fa. Fa ,zie figuur 11, is de axiale kracbt die op 
de binnencilinder moet worden uitgeoefend om de klikverbinding 
van het segment te verbreken. In figuur 11 staat de 
dwarsdoorsnede getekend van een demontabele klikverbinding 
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bieruit kan de relatie tussen Fa en Fr bepaald worden. 

2 

1 

fig 11. dwarsdoorsnede van een demontabele klikverbinding. 

er geldt dat: r:=~*Fr 
fA. +- tanCf... 

'l = I - ~.:lCtnoc 
fl= wrijvingscoefficient. 

oc= uittredeboek van de klikverbinding. 

(8) 

(9) 

Met relatie (8) is bet mogelijk de trekkracbt te bepalen die 
uitgeoefend moet worden op de binnencilinder van de rondomklik 
om bet cirkelsegment los te klikken. De totale uittrekkracbt van 
de cilindriscbe rondomklikverbinding wordt gevonden door de 
berekende uittrekkracbt voor bet eenheidssegment te sommeren 
over de tot ale omtrek van de cilinder. 
Dit sommeren over de omtrek kan ongestraft gedaan worden, omdat 
Gt over de bele omtrek gelijk is, zodat de kracbt Fa per segment 
ook overal gelijk is. Indien()t niet gelijkmatig over de omtrek 
verdeeld is moet de Fa per eenbeid van lengte voor de omtrek 
bepaald worden. 
De in deze paragraaf gevolgde stategie zal ook gebruikt worden 
in het vervolg van dit boofdstuk waar de PL en PLC rondomklik 
bebandeld wordt. 
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4.3.1 De PL rondomklik. 

Daar het wenselijk is ook voor meer gecompliceerde rondomklik
verbindingen voorspellingen te kunnen doen over de trek- en 
buigsterkte, wordt getracht in deze paragraaf een basis te 
leggen voor een berekeningsmethode die dit mogelijk maakt. Bet 
opzetten van deze berekeningsmethode geschiedt aan de hand van 
de rondomklikverbinding zoals die gebruikt wordt in de PL. 
De werktekeningen van de PL lampkap en lampvoet zijn te vinden 
in bijlage 4. 
Bij het uitklikken van de PL verbinding moet de tap of voet 
vervormen. Daar de stijfheid van de PL voet velen malen groter 
is als van de kap wordt de voet als star beschouwd, dit betekent 
dat de kap aIle vervorming op moet nemen. Doordat de kap bij het 
uiteenklikken rondom een verplaatsing wordt opgelegd ontstaan er 
spanningen, die het gevolg zijn van het oprekken en buigen van 
de wand. 
Ook hier wordt evenals in de vorige paragraaf de afspraak 
gemaakt, dat er analytisch tweedimensionaal te werk wordt 
gegaan. Dit betekent. dat uitsluitend de klikrand van de PL-kap 
beschouwd wordt. De tout die gemaakt wordt door de buiging van 
de wand uit te sluiten zal in paragraaf 4.3.3 afgeschat worden. 
Figuur 12 laat de omtreksgeometrie van de PL-tap zien. 

9 

6 

3 
Y 3 

x 

fig 12. de omtreksgeometrie van de PL kap.(alle maten in mm} 
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Als de lampvoet uit de kap getrokken wordt ondergaat hij overal 
een verplaatsing loodrecht op de wand. Ten gevolge van deze 
verplaatsing ontstaat er in de wand een tangentieele spanning. 
De grootte van deze spanning is niet evenvoudig te bepalen, daar 
de contour niet gelijk over de omtrek oprekt. Dit ongelijkmatig 
oprekken heeft tot gevolg, dat de spanning over de omtrek niet 
constant is. 
Voor het bepalen van de tangentieele spanning is relatie (4) 
afgeleid, deze stelt dat Cit: '= do/R..E" 
Deze relatie maakt het mogelijk op ieder punt van een contour 
de tangentieele spanning te berekenen mits de kromtestraal "R" 
van het punt bekend is. 
Als de contour van de PL beschouwd wordt (zie figuur 12) geldt 
dat voor de rechte lijnen van de contour de straal oneindig is 
zodat de berekende tangentieele spanning hier nul is. Voor de 
bochtstukken van de contour die een straal van 8 mm hebben, is 
weI een tangentieele spanning te berekenen, dit levert echter in 
het aansluitpunt tussen het rechte stuk en de bocht een sprong 
in de spanning OPe Dit laatste is niet reeel, daar de spanning 
geleidelijk verloopt over de omtrek. 

Om de spanningssprong in de aansluitpunten te elimineren moet 
gezocht worden naar een continue beschrijvingswijze voor de 
contour. Deze continue beschrijvingsmethode houdt in dat er geen 
sprong plaatsvindt in de straal als wordt overgegaan van het 
rechte stuk naar de bocht van de contour.Wordt de contour van 
figuur 12 beschouwd, dan blijkt dat deze te benaderen is met een 
superellips, dit is een hogere machtsellips. 
De ellips die voor de benadering van de contour het beste 
geschikt is luidt: 

(~)3 + (~)3 =- / (10) 

Het criterium dat gehanteerd is om te bepalen of een benadering 
voldoet is dat de benadering ten hoogste 1 mm mag afwijken van 
de originele contour. ( deze afstand wordt loodrecht op de wand 
gemeten). Deze maximale afwijking bedraagt 12.5% van de 
minimale straal van 8 mm, zodat de met relatie (4) berekende 
maximale tangentieele spanning ook ten hoogste 12.5% afwijkt 
Figuur 13 op de volgende pagina toont de originele en de 
benaderde contour. 
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riguur 13. de werkelijke en benaderde PL omtrekscontour. 

Daar de contour van de PL symmetrisch is t.o.v. de X en de V-as, 
volstaat het voor eenvierde deel van de contour alle berekenin
gen uit te voeren. 
Nu een continue beschrijvingswijze voor de contour voorhanden is 
kan voor ieder punt van de contour een eindige waarde van de 
kromtestraal berekend worden. V~~r de kromtestraal R{x) geldt 
dat: 

Quo = IKe,,) (11) 

Hierin is K(x) de kromming ter plaatse x, waarvoor geldt: 

(12) 

In bijlage 5 is de berekening te zien van de kromtestraal als 
functie van de x-coordinaat. In bijlage 6 staat de kromtestraal 
uitgezet als functie van deze x-coordinaat. 
Als kolom II van de laatst genoemde bijlage wordt bekeken, dan 
moeten daar een aantal modificaties in aangebracht worden. Zoals 
te zien zijn er voor de bochtstukken een aantal kromtestralen 
berekend die kleiner zijn als de werkelijke bochtstraal van 
8 mm. Daar de benadering aIleen is ingevoerd om voor de overgang 
tUBsen de bocht en het rechte stuk een eindige kromtestraal te 
vinden, dienen de berekende kromtestralen die kleiner zijn als 
de werkelijke straal van de bocht door deze werkelijke straal te 
worden vervangen. De zo verkregen waarden staan in bijlage 6, 
kolom III. Het behulp van deze waarden worden de verdere bereke
ningen uitgevoerd. 
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Daar het verloop van de kromtestraal over de contour bekend is, 
kan de tangentieele spanning over de contour met relatie (4) 
bepaald worden. Het spanningsverloop voIgt m.b.v de overlap
hoogte "dR" en de elasticiteits-modulus. 
De overlaphoogte "dR" kan afgelezen worden uit de werktekening 
in bijlage 4, deze bedraagt 0,15 mm. Voor de E-modulus wordt 
verwezen naar de hieronder staande tabel waarin de gegevens van 
het gebruikte materiaal staan. (volgens BAYER.) 

gebruikte materiaal. Poean 4235 30' glasgevulde 
PBTP. 

E-modulus. :=: 11.000 (H/mm~2)(25°C) 

wrijvingscoeffieient. :=: 0.20 

breukrek. :=: 1.5-2.0 , 

breukspanning. :=: 130 (H/mm-2) 

tabel 2. materiaal gegevens van POCAH 4235. 

Met behulp van bovenstaande gegevens kan de spanning uitgerekend 
worden. In kolom II in bijlage 7, staat het verloop van de 
tangentieele spanning als funetie van de x-coordinaat. 
Het blijkt dat de berekende maximaal optredende spanningen 
ruim boven de breukspanning liggen. 

Voordat de berekende spanningen gebruikt worden om de trek- en 
buigsterkte uit te rekenen, moet eerst geeontroleerd worden of 
zij weI reeel zijn. Om dit te controleren wordt in 4.3.3 met een 
eindig elementen-pakket te werk gegaan. 
Met behulp van dit pakket worden de spanningen uitgerekend die 
optreden bij het klikproces dat in deze paragraaf is beschreven. 
daartoe zal een model van de PL-kap ingevoerd worden, tesamen 
met een aantal randvoorwaarden. 
De %0 verkregen spanningen zullen vergeleken worden met de in 
deze paragraaf berekende.Om een e~tra controle uit te kunnen 
voeren %ijn ook de tangentieele spanningen uitgerekend, die 
ontstaan bij een klikhoogte van 0,2 mm. Deze spanningen staan 
vermeld in bijlage 7, kolom III. In de volgende paragraaf zal 
met behulp van het eindige elementen-pakket ook de korrektheid 
van deze spanningen getoetst worden. 
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4.3.2 De PLe rondomklik. 

Momenteel is voor de PLe nog geen ontwerp voorhanden met een 
rondomklikverbinding tussen de lampkap en de lampvoet. Daar het 
echter aannemelijk is dat in de nabije toekomst opdracht wordt 
gegeven tot zo'n ontwerp zal bij dit onderzoek ook een PLe 
rondomklik betrokken worden. V~~r de berekeningen zijn een 
aantal afmetingen aangenomen. 
Volgens een schatting zal de overlaphoogte van de PLe rondom
klikverbinding tUBsen de 0.2 en 0.3 mm liggen. De wanddikte van 
de PLe kap zal eveneens als die van de PL kap 0.8 mm bedragen. 
Analoog aan de berekeningswijze van de PL in 4.3.1 wordt in deze 
paragraaf ook een benaderde contour opgesteld voor de PLe 
contour. De contour blijkt evenals bij de PL het beste te 
benaderen met een superellipB, deze ellips luidt: 

(13) 

Figuur 14 toont de werkelijke en de benaderde contour van de PLe 
kap. 
Vanwege symmetrie worden ook hier alle berekeningen maar voor 
een vierde deel van de contour uitgevoerd. 
In bijlage 8 staat de berekening van de kromtestraal als 
functie van de x-coordinaat. In bijlage 9 staat de kromte
straal uitgezet als functie van de x-coordinaat. 
In de bijlage 10 staat de berekende tangentieele spanning voor 
twee overlaphoogtes, te weten 0.2 en 0.3 mm. 
De spanningen die in deze bijlagen berekend zijn zullen eveneens 
m.b.v. het eindige elementen pakket in 4.3.3 getoetst worden. 
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fig 14. de werkelijke en de benaderde PLe kapcontour. (alle 
maten in mm) 
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4.3.3 Toetsing van de in 4.3.1 en 4.3.2 berekende spanning en m.b.v. 
ANSYS. 

In paragraaf 3.1 en 3.2 is na een tweedimensionale beschouwing 
de tangentieele spanning uitgerekend die optrad als gevolg van 
het uitklikken. 
In deze paragraaf wordt gecontroleerd of de daar berekende 
spanningen reeel zijn. Daartoe wordt gebruikt gemaakt van het 
eindige elementen-pattet ANSYS. 
Om inzicht te trijgen in de spanningsverdeling over de tap wordt 
voor de PL- en de PLC-tap een drie dimensionaal elementenmodel 
gebruikt. Daar de kapg~ometrieen van de PL en PLC symmetrisch 
zijn, volstaat het een bepaald deel van de kap de modelleren. 
Dit modelleren van een bepaald deel van de kap, kan aIleen als 
de juiste symmetrie-voorwaarden worden aangenomen. 
De figuren 15 en 16 op de volgende twee pagina's tonen het 
draadmodel van de PL- en PLC-kap met daarin aangegeven welk dee I 
gemodelleerd wordt. 
Als de elementenmodellen bekend zijn, moeten de bijbehorende 
randvoorwaarden bepaald worden. Deze randvoorwaarden bebben 
betretking op de symmetrie, verplaatsingen en de boekverdraai
ingen. 
de Figuren 17 en 18 tonen de elementenmodellen met de daarbij 
aangenomen randvoorwaarden. Daar de constructie van de kapjes 
dunwandig is, is gekozen voor bet gebruik van plaatelementen. De 
dikte van de plaatelementen, die overal constant is, is betzelf-
de als die van de kapwand. De verplaatsingen die zijn opgelegd, 

hebben dezelfde waarde als de in paragraaf 3.1 en 3.2 bepaalde 
klikhoogten, dit betekent voor de PL een verplaatsing van 0,15 
en 0,20 mm en voor de PLC een verplaatsing van 0,20 en 0,30 mm. 

fig 17. elementenmodel van de 
PL kap met de bijbehorende 
randvoorwaarden. 

rand A: aIle verplaatsingen 
en boetverdraaiingen nul. 

rand B: symmetrie. 

rand C: verplaatsing 
loodrecbt op de wand ter 
grootte van de overlap
hoogte. 
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fig 15. Het dr aadmodel van de PL kap met daarin aangegeven 
welk dee 1 gemodelleerd is voor de ANSYS berekening. 



fig 16. Het draadmodel van de PLC kap met daarin aangegeven 
we l k deel gemodelleerd i s voor de ANSYS berekeni ng. 



fig 18. elementenmodel van 
de PLC kap met de 
bijbehorende randvoorwaarden 

( 

lKL IKHOOGTE=O, 2MM 

rand A: aIle verplaatsingen 
en hoekverdraaiingen nul 

rand B: symmetrie. 

rand C: verp1aatsing 
loodrecht op de wand ter 
grootte van de overlap
hoogte. 

De spanningen die ontstaan in de kapjes als gevolg van deze 
verplaatsingen zijn te zien in de bijlage 11 : hierin staan de 
spanningsplots voor de twee e1ementenmodel1en. 
A1s de spanning die optreedt aan de rand van de modellen wordt 
uitgezet, a1s functie van de x-coordinaat, zie bij1age 12, dan 
kan deze verge1eken worden met de in paragraaf 3.1 en 3.2 
berekende spanningen. 
Deze verge1ijking 1eert dat de maximale spanningen die berekend 
worden vrijwel exakt overeen komen, de spanningen in de minder 
be1aste de1en vertonen echter een beduidende afwijking. Dit is 
te verk1aren a1s de twee berekeningsmethoden verge1eken worden. 
Bij de analystische berekening is de spanning a11een afhankelijk 
gesteld van de kromtestraal van ieder punt op de contour: met de 
onderlinge wisse1werking tussen de punten op de contour is geen 
rekening gehouden. Daar bij een eindig e1ementen-pakket de 
knooppunten we1 in onder1inge wisse1werking staan wordt de 
spanning hier uitgedempt over de omtrek. 

24 



4.3.4 Gebruik van benaderings methode en rekenmodellen om praktijk 
problemen te verklaren. 

Het is dus mogelijk met de analytische methode de maximaal 
optredende tangentieele spanning of de bijbehorende tangentieele 
rek te bepalen. Op deze manier kan voorspeld worden of een 
bepaald onderdeel of verbinding daarvan zonder beschadiging 
gerealiseerd kan worden. 
Bij de proefspuiting, in het recente verleden, van de PL kap met 
rondomklik uit PO CAN 4235, is gebleken dat deze niet zonder 
scheurvorming uit de matrijs te stoten is. Achteraf is dit te 
verklaren als de maximaal optredende tangentieele rek wordt 
berekend. 
Indien de tekening van de PL kap wordt beschouwd, zie bijlage 
4 , dan blijkt hieruit dat de kap bij het uit de matrijs stoten 
een verplaatsing van 0.4 mm loodrecht op de wand moet ondergaan. 
Dit houdt in dat de maximaal optredende tangentieele rek, 
waarvoor geldt dat €t"" .. x .. d~ ..... ; .. = 7-=o,os,*,oo:&, S-% bedraagt, deze 
maximale rek treedt op waar de kromtestraal minimaal is nml in 
de bocht van de kap. Daar de breukrek van POCAN 4235 = 2% is, 
kan de berekende rek de scheurvorming in de bocht van de kap 
verklaren. 

Conclusie. 

Afhankelijk van het gebruikte materiaal kan met de methode uit 
4.3.3 de maximale verplaatsing loodrecht op de wand berekend 
worden die nog toelaatbaar is bij de PL kap. 
Voor POCAN 4235 bedraagd deze bij 25°C ongeveer 0.1-0.15 mm' 
Met het toenemen van de temperatuur zal deze verplaatsing voor 
de meeste materialen iets toenemen, daar POCAN 4235 echter 
glasgevuld is zal de toename hierbij minimaal zijn. 
Voor verdere proeven met de PL rondomklik kap zal dan ook naar 
een alternatief materiaal gezocht moeten worden met een hogere 
toelaatbare rek. 
Analoog aan de beschouwing van de PL kap kan ook voor de PLC kap 
de maximale verplaatsing berekend worden. Deze verplaatsing 
bedraagt eveneens = 0.15 mm. 

25 



4.4.1 Inleiding voor de berekening van de trek- en buigsterkte van 
de rondomklik in de PL. 

In de vorige paragraaf is gebleken dat de huidige PL-kap niet 
onbeschadigd uit de matrijs komt. Daar het onzinnig is de 
berekening van de trek- en buigsterkte uit te voeren voor een 
verbinding die niet realiseerbaar is, is besloten dat de 
verdere berekeningen zullen geschieden aan de hand van de 
inmiddels gemodificeerde versie. Gemodificeerd heeft be trekking 
op een tweetal zaken: 

1-
Er is gezocht naar een ander materiaal dat met het huidige 
ontwerp weI een onbeschadigde PL kap oplevert. 
Hierbij is gekeken naar een materiaal met een hogere toelaatbare 
rek als POCAN 4235 dat toch dezelfde temperatuurskwaliteiten 
heeft. Hierbij zijn een aantal varianten beschouwd. 

materiaal breukspanning breukrek E-modulus, 25°en 
(N/mm·2). 150°C (N/mm·2). 

ULTEH 1000 105 8% 3000 (2500) 

ULTEM 2100 120 6% 4500 (4000) 

ULTEM 2200 140 3% 6900 (5700) 

POCAN KL-7033 105 5% 8000 (4000) 

POCAN 4235 120 2% 11000 (3000) 

tabel 3. De relevante materiaalgegevens. 

Naast een hoge toelaatbare rek dient het materiaal ook een zo 
hoog mogelijke E-modulus te hebben daar, zoals in 4.2 is 
gebleken, de waarde van de E-modulus van invloed is op de 
sterkte van de klikverbinding. Ais de materialen beschouwd 
worden dan blijken ULTEH 2100 en POCAN KL-7033 het beste aan de 
beide eisen te voldoen. 
In onderling overleg is besloten voor de beide materialen een 
proefspuiting van de PL kap uit te voeren. Daar ULTEM 2100 op 
voorhand de grootste kans heeft onbeschadigd uit de matrijs te 
komen, vanwege de grootste toelaatbare rek, is besloten de 
berekeningen voor de sterkte van de PL rondomklikverbinding met 
behulp van de materiaalgegevens van dit materiaal uit te voeren. 
Bocht later blijken dat een ander materiaal beter voldoet dan 
volstaat het de E-modulus en de wrijvingscoefficient in de 
berekeningen aan te passen aan het nieuwe materiaal. 
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2. 
De overlaphoogte van de PL rondomklikverbinding is aangepast van 
0.15 naar 0.3 mm. Deze aanpassing is nodig omdat de E-modulus 
van ULTEK 2100 een stuk lager is als die van POCAN 4235, om te 
zorgen dat toch de gestelde sterkteeisen worden gehaald is tot 
verhoging van de overlap besloten. 

Bet ligt voor de hand de berekening van de uittrekkracht en de 
buigsterkte van de verbinding uit te voeren voor de meest 
kritieke situatie, immers voldoet de verbinding hieraan dan zal 
hij ook onder alle andere omstandigheden voldoen. 
Daar de meest kritieke situatie die voor wordt geschreven die 
bij 1500 C is, worden in de berekeningen die hierna volgen de 
gegevens van ULTEK 2100 bij 1S0oC gebruikt. 
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4.4.2 Berekening van de treksterkte van de PL rondomklik. 

Voor de berekening van de treksterkte van de PL rondom
klikverbinding wordt de berekeningsmethode gevolgd die is 
uitgestippeld in 4.2. 
Dit betekent dat de treksterkte per eenheid van lengte van de 
contour bepaald wordt. 
In 4.2 is voor een cirkelsegment met een eenheidsbooglengte 1 en 
een straal R de relatie (6) afgeleid • 

..t 
F;, = Gt * t*"(R.+dR) (6) 

Ket deze relatie kan de radiale kracht bepaald worden die 
vereist is om het cirkelsegment over de overlaphoogte "dR" te 
bewegen. 
Indien de contour van de PL wordt opgedeeld in eenheidssegmenten 
waarvan de kromtestraal bekend is, dan kan relatie (6) ook 
gebruikt worden. Daar in 4.3.1 een methode is besproken voor het 
bepalen van de kromtestraal op ieder punt van de PL contour, is 
het hiermee ook mogelijk de kromtestraal per segment te bepalen. 

Omdat de kromtestraal over de contour continu verloopt, zie 
bijlage 6, kan de kromtestraal van elk segment aIleen maar een 
gemiddelde waarde zijn. 
Als bijlage 13 wordt bekeken, dan is hierin de tekening te zien 
van 1/2 deel van de PL-contour. Op de contour is de verdeling 
van de segmenten aangebracht. Van ieder segment kan de x
coordinaat van het begin en eindpunt afgelezen worden, waarmee 
de bijbehorende kromtestraal berekend kan worden. 
De kromtestraal die per segment gehanteerd wordt, is het 
gemiddelde van de begin en eindwaarde. Voordat met relatie (6) 
gerekend kan worden dient eerst de tangentieele spanning crt 
bekend te zijn die ontstaat bij een verplaatsing loodrecht op de 
wand ter grootte van de overlap "dR". De genoemde (It kan op 
twee manieren bepaald worden, met relatie (4) via de analytische 
weg of via een ANSYS-berekening. Daar de laatste methode 
nauwkeuriger is, is hiervoor gekozen. 
Bij de berekening wordt gebruik gemaakt van het elementenmodel 
dat is opgesteld in 4.3.3. Voordat de spanningsberekening wordt 
uitgevoerd dienen er een aantal gegevens te worden gewijzigd. 
Omdat de treksterkte bepaald wordt voor de meest ongunstige 
situatie, dit betekent bij een temperatuur van lSO·C, moet de E
modulus van Ultem 2100 bij lSO·C worden ingevoerd. Tevens moet 
de klikhoogte die voorgeschreven is op de rand C van het 
elementenmodel, zie figuur 17/ veranderd worden van 0,15 in 
0,30 am. lIs deze gegevens zijn verwerkt, dan kan de 
spanningsberekening worden uitgevoerd. De spanningsplot die het 
resultaat is van deze berekening is te zien in bijlage 14. 
Ket behulp van deze spanningsplot kan de gemiddelde spanning per 
segment van de contour bepaald worden. Daartoe behoeven aIleen 
de spanningen &an de rand te worden afgelezen. 
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Daar nu voor elk segment de gemiddelde kromtestraal R en de 
gemiddelde spanning vt bekend is, kan m.b.v. relatie (6) de 
radiale Kracht berekend worden die nodig is om het segment over 
de overlaphoogte "dR" te bewegen. 
De enige omrekening, die dan nog dient plaats te vinden is van 
de radiale Kracht Fr naar de axiale kracht Fa, Fa is trekkracht 
die op de PL voet moet worden uitgeoefend om de klik van het 
segment te verbreken{zie figuur il}. Daar de kIikverbinding van 
de PL een normale demontabele versie is kan met de relaties (8) 
en (9) gewerkt worden. 
Ir geIdt: 
fb = 'l'" F,., (8) 

n :. }J.+h:l.nlfll.. 

, l. J -I--'- faA rx. 
(9) 

~= de wrijvingscoefficient. 
~ de uittredehoek van de klikverbinding. 

Het is dus mogelijk de treksterkte per segment te berekenen. De 
tot ale treksterkte van de klikverbinding is de gesommeerde 
waarde van Fa voor aIle segmenten van de contour. 

Daar in de literatuur geen eenduidige waarde voor de 
wrijvingscoefficient van ULTEM 2100 wordt gevonden, wordt er 
gewerkt met een marge waarvoor geIdt: 0.17< fl < 0.25 

De totale berekening van de treksterkte staat in bijlage 15. 

Conclusie. 

Afhankelijk van de wrijvingscoefficient ligt de berekende 
treksterkte binnen een bepaalde marge waarvoor geldt: 

560< treksterkte < 655 (N). 

-Bij 150°C: 450< treksterkte < 525 (N). 
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4.4.3 Bepaling van de buigsterkte van de PL rondomklik. 

A. 

In deze paragraaf wordt een model opgezet voor het bepalen van 
de buigsterkte van de PL kap-voet verbinding. 
V~~r het bepalen van de buigsterkte wordt de PL voet ingeklemd 
en wordt op de PL kap een buigend moment uitgeoefend.(zie fig 
38). Dit buigend moment heeft tot gevolg dat de kap over de 
onderste rand van de voet gaat seharnieren.(zie fig 19 A). 

y y 

--t+--.... --- --1+--- --r z 

B. c. 

fig 19. A= vooraanzicht van de PL kap en voet 
B= verplaatsing van de kap in de z-richting t.g.v. het 

buigendmoment Mb. 
c= verplaatsing van de wand in de r-riehting, dit is 

loodreeht op de omtrek van de wand, als funetie van 
de y-coordinaat. 

Als gevolg van het scharnieren krijgt de kap een verplaatsing in 
z-richting die lineair oploopt met het toenemen van de y-coor
dinaat(zie fig 19 B). Bij metingen is gebleken dat de maximale 
buigsterkte wordt bereikt op het moment dat de klikverbinding 
van de bovenste rand loskomt. Dit betekent dat de kap op deze 
rand een verplaatsing loodreeht op' de wand ter grootte van de 
overlap dR heeft ondergaan. 
Daar de verplaatsing in de z-richting als funetie van de y
coordinaat lineair verloopt betekent dit dat ook de 
verplaatsing loodrecht op de wand, dit is de r-richting, 
lineair oploopt met het toenemen van de y-coordinaat. Dit 
omdat de verplaatsing in de r-richting via een constante in 
relatie staat met de verplaatsing in z-richting. (zie fig 20) 
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I 
~R ~ 

L z 

fig 20. verband tussen verplaatsing in r- en z-richting. 

In figuur 19 C staat de verplaating van de rand van de kap 
in de r-richting als functie van de y-coordinaat uitgezet. 
Indien deze verplaatsing wordt opgelegd op de rand evan het 
elementenmodel uit 4.3.3 dan kan met ANSYS de spannings
toestand van de kap berekend worden op het moment dat de 
maximale buigsterkte wordt bereikt. 
Deze spanningsplot staat in bijiage 16. 
Indien de contour van de PL kap nu net zoals in 4.4.2 wordt 
opgedeeld in segmenten (zie bijlage 13), dan kan met relatie 
(6) de kracht Fr per segment bepaald worden die vereist is om 
het hetreffende segment de voorgeschreven verplaatsing in de 
r-richting te geven • 

.i (6) 

De gemiddelde kromtestraal per segment is in hijiage 15 al 
hepaald voor de herekening van de treksterkte. 
De tangentieele spanning vt per segment kan worden afgelezen 
uit de spanningsplot in hijlage 16. 
Met de relaties (8) en (9) kan nu de axiale kracht Fa hepaaid 
worden die op het segment werkt. 

n = J.I. r Ju.nct:. 
l I - j.J. +.ana. 

(8) 

(9) 

Indien deze kracht Fa wordt vermenigvuldigd met de loodrechte 
afstand tussen het aangrijppunt van deze kracht en de rand 
vaar de kap om scharniert dan kan het huigend moment worden 
bepaald dat op de kap moet worden uitgeoefend om het 
betreffende segment los te buigen. 
De tot ale buigsterkte van de PL rondomklikverhinding wordt 
berekend door de buigsterkte van aIle afzonderlijke segmenten 
te so_eren. 
De beretening van de buigsterkte is uitgevoerd in bijlage 17. 
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Conclusie: 

Afhankelijk van de waarde van de wrijvingscoefficient 
waarvoor geldt, O.17<fk<O.25 , zijn de volgende 
buigsterktes berekend. 

2.6< buigsterkte < 3.1 (Nm). 

2.1< buigsterkte < 2.5 (Nm). 
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4.4.4 Inleiding bij het berekenen van een PLC rondomklikverbinding. 

Zoals in 4.3.1 reeds is vernoemd is er ook een berekening 
uitgevoerd voor de trek- en buigsterkte van een PLC met een 
rondomklikverbinding tussen de lampkap en lampvoet. 
De berekeningen zijn uitgevoerd voor een rondomklik met 
dezelfde specificaties als de verbinding die wordt toegepast 
bij de PL, dit betekent: 
-Een overlap dR van 0.3 mm. 
-De wanddikte van de kap moet 0.8 mm bedragen. 
-De uittredehoek van de klikverbinding moet 300 Z1Jn. 
-Ret gebruikte materiaal voor de kap is ULTEM 2100. 

In 4.4.5 en 4.4.6 zal kort en puntsgewijs worden besproken 
hoe de berekeningen zijn uitgevoerd daar deze berekeningen 
analoog zijn aan die van 4.4.2 en 4.4.3 • 

4.4.5 Berekening van de treksterkte van de PLC rondomklikverbinding 

-Evenals bij de PL wordt bij de PLC de treksterkte per 
segment van de kap berekend, hiertoe wordt een verdeling van 
segmenten met een eenheidsbooglengte aangebracht.{zie bijlage 
18). 
-V~~r ieder segment wordt de gemiddeide kromtestraal R 
bepaaid m.b.v. de berekening uit bijlage 9. 
-Met behulp van ANSYS is een spanningsplot gemaakt van de kap 
op het moment dat de maximale sterkte wordt bereikt. Uit deze 
plot wordt de tangentieele spanning at per segment bepaald. 
-Met relatie (6) wordt de radiale kracht Fr per segment 
berekend die vereist wordt om de overlaphoogte dR te 
overbruggen. 
-Met de relaties (8) en (9) wordt de radiale kracht Fr 
omgerekend naar de axiale kracht Fa. 
-De gesommeerde waarde van deze Fa voor aIle segmenten is de 
treksterkte van de verbinding. 

De berekening is uitgevoerd in bijlage 19. 

Conclusie: 

Afhankelijk van de gebruikte wrijvingscoefficient voor ULTEM 
2100 zijn de volgende treksterkten berekend. 

440 < treksterkte < 515 

355 { treksterkte { 415 

(N). 

(N). 
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4.4.6 Berekening van de buigsterkte van de PLC rondomklikverbinding 

De kap is wederom in segmenten verdeeld, zodat de 
berekeningen per segment uitgevoerd kunnen worden. 
-Met behulp van ANSYS is de spanningstoestand in de kap 
berekend op het moment dat de maximale buigsterkte wordt 
bereikt. Deze maximale buigsterkte wordt, evenals bij de PL, 
bereikt op het moment dat de bovenste rand van de klik door 
het buigen loskomt. 
-Met de relaties (6), {8} en (9) wordt de axiale kracht Fa 
berekend die op elk segment werkt. 
-Deze kracht Fa per segment wordt vermenigvuldigd met de 
loodrechte afstand tussen het aangrijppunt van de kracht en 
de rand waarover de kap scharniert bij het buigen. Dit levert 
de buigsterkte per segment op. 
-De tot ale buigsterkte is de gesommeerde waarde van aIle 
segmenten. 

De berekening staat in bijIage 20. 

Conclusie: 
Afhankelijk van de wrijvingscoefficient zijn de volgende 
waarden berekend. 

-25°C 5.2 < buigsterkte < 6.2 (Nm). 

-150°C 4.2 < buigsterkte < 5.0 (Nm). 
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5 Analyse van de bestaande klikverbinding bij de PLC • 

5.1 Inleiding. 

In dit hoofdstuk wordt verslag gemaakt van de poging een 
berekeningsmethodiek op te zetten waarmee de trek·en buigsterkte 
van de niet-demontabele klikverbinding tussen de PLC kap en 
voet bepaald kan worden, voor de tekening van de kap en voet zie 
bijlage 3 • Doel van deze berekening is aan te tonen of het met 
dit ontwerp mogelijk is een verbinding te ontwerpen die aan de 
sterkteeisen voldoet. De huidige aanwezige versie van dit 
ontwerp, uit POCAN 4235, voldoet namelijk nog niet aan de 
gestelde eisen bij 1500 C. 

De verbinding die hier besproken wordt onder scheidt zich door 
een tweetal elementaire zaken van de in hoofdstuk vier 
behandelde verbindingen. Deze twee verschillen zijn: 
-De in hoofdstuk vier besproken versies beschikken over een 
rondomklik terwijl de hier besproken verbinding op vier lokale 
klikken berust. 
-De verbinding die hier besproken wordt is in tegenstelling tot 
diegene die in boofdstuk vier zijn behandeld niet-demontabel. 

Deze laatste opmerkingis van wezenlijk belang daar een aantal 
relaties voor bet bepalen van de sterkte van een klik hiermee 
hun geldigheid verliezen. Mede als gevoig hiervan is voor een 
andere opzet van de berekeningen gekozen. 
Voor de trek en buiqsterkte van de PLC kap-voet verbindinq zijn 
de vier klikken verantwoordelijk. De sterkteberekeninq dient 
zicb dan ook toe te spitsen op deze klikken. Daar de klikken in 
de qeometrie van de kap geinteqreerd zijn dient deze geometrie 
ook in de berekeninqen beschouwd te worden. 
Daar bet te inqewikkeld is de tot ale qeometrie van de kap en de 
voet in de sterkteberekeningen te betrekken wordt in 5.2 een 
methode besproken die het moqelijk maakt de in de wand 
geinteqreerde klikken los te snijden en als opzichzelfstaande 
klikhaken te beschouwen. (zie figuur 21). De PLC kap kan op deze 
manier een stuk gemakkelijker gemodelleerd worden voor de 
sterkte berekening. 
In 5.3 wordt vervolgens de sterkteberekeninq voor de 
gemodelleerde PLC kap uitgevoerd. Tenslotte dient nog vermeld te 
worden dat bij de berekeningen in dit hoofdstuk er van uit wordt 
gegaan dat de kap aIle vervorming opneemt. Deze aanname is het 
gevolg van het verschil in stijfheid tussen de PLC kap en voet. 
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5.2 Hodellering van de PLC kap. 

In deze paragraaf wordt uiteengezet hoe het mogelijk is om de 
geintegreerde klikken los te snijden en als opzichzelfstaande 
klikhaken te beschouwen. Het bovenstaande wordt verduidelijkt in 
figuur 21. Hierin zijn de klikhaken van de PLC kap volgens deze 
methode losgesneden. 

L 

fig 21. model van de PLC kap. 

Het vervangen van de werkelijke kap door dit model is alleen 
toegestaan als de sterkte van de vier losse klikhaken in dit 
model overeenkomt met de sterkte van de werkelijke klikken in de 
PLC kap. 
Daar de geometrie van het krachtdoorleidende gedeelte van de 
klikken en de aangegeven lengte L gelijkblijven dient er aIleen 
voor gezorgd te worden dat het traagheidsmoment I van de losse 
klikhaken overeenkomt met die van de wand waarin de klikken bij 
een gewone tap zijn opgenomen. 
Omdat het traagheidsmoment I van de wand waarin de klikken zijn 
opgenomen nauwelijks analytisch te bepalen is, wordt voor het 
bepalen van deze stijfheid gebruik gemaakt van het eindige 
elementen pakket ANSYS. Bierbij wordt gebruik gemaakt van het in 
4.3.3 beschreven elementenmodel van de PLC kap. 
In het model wordt op de plaats waar de klik zich bevindt een 
kracht rr gezet, zie figuur 22. 
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A=symmetrie
rand. 

fig 22. elementenmodel met daarop werkend de kracht Fr. 

Deze kracht Fr heeft een verplaatsing Ur tot gevolg die met 
ANSYS berekend kan worden. 
Indien de in figuur 21 gemodelleerde klikhaak een even grote 
stijfheid heeft als de wand van de PLC kap dan zal deze haak bij 
een belasting Fr ook een verplaatsing Ur ondergaan. 
Daar voor de verplaatsing van het uiteinde van de haak geldt dat 

FL3 
U(L)= 3EI 
kan hiermee het gevraagde traagheidsmoment I bepaald worden als 
Fr en Ur hierin gesubstitueerd worden. 
De hierboven beschreven bepaling is uitgevoerd en daarbij is een 
waarde voor I gevonden van 1,25 (mm~4) • Als in bijlage 3 de 
afmetingen van de wand bekeken worden die be trekking hebben op 
het traagheidsmoment dan blijkt dit een realistische waarde te 
zijn. 
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S.3 Sterkteberekening van de PLe kap-voet verbinding. 

Voor het bepalen van de trek-en buigsterkte van de PLe kap-voet 
verbinding is het noodzakelijk de sterkte te weten van de vier 
geintegreerde klikken waarop de verbinding berust. In deze 
paragraaf zal dan ook getracht worden de sterkte van een zo'n 
klik te berekenen. Om de berekening niet onnodig te compliceren 
wordt de klik met de in S.2 beschreven methode tot een klikhaak 
met lengte L en traagheidsmoment I gemodelleerd. 
Indien er vanuit wordt gegaan dat de PLe voet star is, kan het 
model uit figuur 23 gehanteerd worden voor het bepalen van de 
sterkte van een klikhaak. 

F 

kUkhaak 

o-t-----klikvoet 

fig 23. model van een klikhaak. 

De kracht F is de kracht die moet worden uitgeoefend om de 
klikhaak los te trekken. Deze kracht F zorgt ervoor dat op de 
klikhaak een gecombineerde belasting ontstaat. zie figuur 24. 

Mb 

E EIDI F ~~----------~~ = -N--~~------------~E 
F 

fig 24. de gecombineerde belasting op de klikhaak. 

Als bijlage 21 wordt bekeken dan is hierin het model te zien 
met aIle erop werkende krachten. Daar de hoek ~ niet exakt 90 0 

is maar een afwijking van 20 a 30 vertoond werkt er ook nog een 
dwarskracht op het uiteinde van de klikhaak. In bijlage 22 is 
de berekening uitgevoerd om de kracht F te bepalen die nodig is 
om de klikhaak los te trekken. 
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Conclusie. 

Uit de berekening in bijlage 22 blijkt dat de kracbt F die op 
de klikbaak moet worden uitgeoefend voordat deze losklikt 
minimaal 830(N)bedraagt. 
Zonder de werkelijke sterkte van een klik in de PLC kap gemeten 
te hebben kan nu reeds voorspeid worden dat deze waarde niet 
bereikt wordt. 
Immers als in bijiage 3 de tekeningen van de PLC kap en voet 
worden bekeken dan bIijkt dat het krachtdoorleidende oppervlak 
tussen de kap en voet per klik maximaal 2.8 (mm"2) bedraagt. 
Indien deze waarde met de breukspanning wordt vermenigvuIdigd, 
deze is 120 (N/mm"2), dan valt bieruit af te leiden dat reeds 
bij een geringere belasting ais 830 (N)vervorming of breuk aan 
bet oppervlak zal optreden. 

lIs de werkelijke sterkte van een klit wordt opgemeten blijkt 
deze 100(N)te zijn, zie 6.1. Hierbij bIijkt bij beschouwing 
onder een loep dat de klik blijvend vervormd is. 
ir kan geconcludeerd worden dat het met bet beschreven model nog 
niet mogelijt is juiste uitspraken te doen over de sterkte van 
niet demontabele klikbaken. Daar een andere modellering niet 
meer binnen het tijdsbestek van de opdracht te realiseren is zal 
bier in de toekomst nog onderzoek naar gedaan moeten worden. 
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6 Hetingen. 

6.1 Inleiding. 

In het kader van het onderzoek zijn er ook enkele metingen 
verricht. Deze metingen hebben vooral betrekking gehad op de 
buigsterkte ,van de voorhanden zijnde proefexemplaren. 
Daar gedurende de looptijd van het onderzoek aIleen 
proefexemplaren voorhanden waren van het type dat is beschreven 
in hoofdstuk 5, hebben de metingen zich hiertoe beperkt. 
(De tekening van de proefkap en voet staat in bijlage 3 ). 
Daar bij eerdere metingen gebleken is dat de buigsterkte het 
kritieke punt van de verbinding is hebben de metingen zich 
hierop toegespitst. 
Om de metingen goed uit te kunnen voeren zijn er een aantal 
hulponderdelen vervaardigd. Het belangrijkste onderdeel is een 
metalen dummy voor de glazen onladingsbuisjes. Hierdoor vervalt 
de noodzaak aIle proefexemplaren van gekitte ontladingsbuisjes 
te voorzien, ook is het gemakkelijker om de dummy aan de 
krachtopnemer van de trekbank te bevestigen. 
Omdat de normen, (zie 1.2), een trekkracht en een buigend moment 
bij 25°C en 1500 C voorschrijven moeten ook warme proefexemplaren 
getest worden. Daar een oven op de trekbank te gecompliceerd is, 
worden de proefexemplaren in een aparte oven op temperatuur 
gebracht en vervolgens op de trekbank met luchtverhitting op 
temperatuur gehouden. 
Hetingen met thermokoppels hebben uitgewezen dat de 
temperatuursspreiding over de proefexemplaren binnen de 15°C 
blijft. 

6.2 Heting van de buigsterkte van de PLC kap-voet verbinding. 

Bij de bepaling van de buigsterkte van de verbinding zijn twee 
soorten PLC kapjes en voetjes beschouwd, te weten normale en 
geouderde versies. Het geouderde versies worden die exemplaren 
bedoeld die een week in een oven van 150°C hebben gelegen. Dit 
is gedaan om de einde levensduur situatie van de kunststof in de 
lamp te benaderen. 
V~~r de volledigheid wordt nog eens vermeld dat het beproefde 
materiaal POCAN 4235 is geweest. 
De gemeten buigsterkte waarden staan vermeld in bijlage 23. 

Conclusie: 
Uit de metingen blijkt dat de verbdnding prima voldoet bij een 
temperatuur van 25°C maar dit niet meer doet bij een temperatuur 
van 150oC. Ook is te zien dat de oudering van het materiaal maar 
van geringe invloed is op de sterkte van de verbinding. 
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6.3 Meting van de individule sterkte van de klikhaken in de PLC kap. 

V~~r het bepalen van de in 5.3 berekende sterkte van een enkele 
klik in de PLC kap zijn er ook metingen gedaan. 
Deze metingen komen, op een aantal kleine verschillen na 
overeen met diegenen die zijn verricht in 6.2. 
Om de sterkte van een klikhaak i.p.v. de totale kapsterkte te 
meten dienen de klikken die niet gemeten worden verwijderd te 
worden van de tap en voet. Bet bovenstaande wordt verduidelijkt 
m.b.v figuur 25. 

2 

fig. 25 de aanpassingen aan de PLC kap nodig voor het meten 
van de treksterkte van een klik. 

Om de kracht F te kunnen bepalen die maximaal op klik no:1 kan 
worden uitgeoefend worden de klikken no:2 en 3 van de PLC kap en 
voet verwijderd. Vervolgens worden de kap en de voet ineen
geklikt met behulp van de twee resterende klikken en op de 
trekbank bevestigd. 
Indien de kap dan met een buigend moment Mb wordt belast zal de 
kap bij het Iosklikken gaan scharnieren om klik no:4. Dit 
betekent dat klik no:1 verantwoordelijk is voor de tot ale 
buigsterkte. Daar deze buigsterkte en de aangegeven afstand D 
gemeten kan worden tan bieruit de kracht F bepaaid worden die 
maximaal op de klik kan worden uitgeoefend. 
Deze bepaling is voor een tiental PLC kapjes uitgevoerd. Bij 
deze metingen is een gemiddeide waarde van 100 N gevonden. 
Bestudering van de belaste klik onder de loep leert dat deze 
blijvend is vervormd. Dit Iaatste·betekent dat de toelaatbare 
spanning op het krachtdoorieidende opperviak van de klik 
overtreden is. 
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7 Conclusies en aanbevelingen. 

l.De berekeningen die zijn uitgevoerd in hoofdstuk 4 voorspellen 
dat zowel de PL als PLC met de beschreven rondomklikverbinding 
zal voldoen aan de vereiste treksterkte bij 25° en 150°C. Het 
materiaal dat is gebruikt om aan de eisen te kunnen voldoen is 
ULTEH 2100. 

2.De berekening in 4.4.3 voorspelt dat de bereikbare buigsterkte 
bij de PL met rondomklik, een tap van ULTEM 2100 en een overlap 
van 0.30 mm afhankelijk van de waarde van de wrijvings
coefficient aan de eisen voldoet. Om er voor te zorgen dat de 
tot ale marge van de berekende buigsterkte boven de vereiste 
buigsterkte ligt zal de overlap = 0.35 mm moeten bedragen. 
Hocht er bij het bestaande ontwerp nog een alternatief materiaal 
worden overwogen dan dienen hierbij de volgende richtlijnen te 
worden aangehouden: 
-Breukrek 
-E-modulus 
-Wrijvingscoefficient 

) 5%. 
> 5500 (4S00) 
> 0.20 

3.Uit de berekening in 4.4.6 voIgt dat het mogelijk is een 
rondomklik voor de PLC te maken die aan aIle sterkteeisen 
voldoet. Daarbij moeten de in 4.4.4 voorgestelde specificaties 
voor de klikverbinding in acht worden genomen, deze zijn: 
-Rondom een overlap van 0.3 mm. 
-De wanddikte van de kap moet 0.8 mm bedragen. 
-De uittredehoek moet 30° bedragen. 
-Het gebruikte materiaal voor de kap moet ULTEM 2100 zijn. 

4.De spanningsverdeling die ontstaat in de kap bij het uit elkaar 
trekken van kap en voet bij een PL of PLC met rondomklik
verbinding en een constante overlaphoogte is ongunstig. (zie o.a 
bijlage 14 ). In de bochtstukken onstaat een zeer hoge spanning 
terwijl de rechte stukken verhoudingsgewijs laag belast worden. 
Dit is vooral uit sterkteoogpunt van de verbinding bezien 
ongunstig. In hoofdstuk 4 is immers gebleken dat de sterkte per 
segment van de kap in direkt verband staat met de tangentieele 
spanning van het betreffende segment. Die stukken van de kap 
waar deze spanning laag is dragen dan ook weinig bij aan de 
sterkte van de verbinding. 
Een sterkere verbinding kan dan ook bereikt worden als ervoor 
gezorgd wordt dat de spanning over de kap bij uit elkaar trekken 
overal even hoog is. Dit kan bereikt worden door het toepassen 
van een rondomklik met een variabele overlap over de omtrek. 
Door de overlap op de minder belaste stukken te verhogen wordt 
hier een bogere spanning geintroduceerd bij bet uit elkaar 
trekken, wat resulteert in een sterkere verbinding. 
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5.Met een betrekkelijk eenvoudig ANSYS model is snel inzicht te 
verkrijgen in de optredende spanningstoestand bij het uit 
elkaar trekken of uit de matrijs stoten van de PL of PLC kap. 
Zo kan op voorhand gecontroleerd worden of een bepaald ontwerp 
maakbaar is. Indien enige kennis van ANSYS voorhanden is, is 
zo'n berekening in een paar uur uit te voeren. Door het model 
eenvoudig te houden zullen de rekenkosten in geen verhouding 
staan tot de kosten die gemaakt worden voor een proefmatrijs 
van een ontwerp dat niet maakbaar is. 

6.Met behulp van de benadering door de superellipsen is het 
mogelijk geworden de sterkteberekeningen voor de PL en PLC met 
rondomklik uit te voeren. Indien andere produkten ontworpen 
worden waarbij een rondomklikverbinding toepasbaar is dan kan 
door het benaderen van de contour ook hiervoor de 
sterkteberekening worden uitgevoerd, hierbij wordt o.a gedacht 
aan de PLC-E. 

7.Voor het analyseren van de trek- en buigsterkte van de in 
hoofdstuk 5 beschreven PLC met de vier klikhaken in de kap en 
voet is nog geen methode gevonden die tot tevredenstellende 
resultaten leidt. 
De resultaten van het beschreven model wijken te veel af van de 
werkeIijkheid. Hoogstwaarschijnlijk is dit te wijten aan het 
optreden van plastische vervorming waarmee in het beschreven 
model geen rekening wordt gehouden. 

8.Bij de buigsterkte metingen van de PLC kap-voet verbinding met 
de vier klikhaken, zie hoofdstuk 5, is gebleken dat de 
verbinding prima voldoet bij 25°C maar niet meer bij 150°C. Dit 
is te wijten aan de zeer sterke daling van de E-modulus van het 
gebruikte materiaal, (POCAN 4235), bij het toenemen van de 
temperatuur. 
Indien een ander materiaal wordt gekozen dat deze sterke daling 
van de E-modulus bij het toenemen van de temperatuur niet 
vertoont, dan zal deze verbinding weI aan de gestelde eisen 
voldoen. Bij de keuze van een ander materiaal dienen de volgende 
richtlijnen te worden gehanteerd: 
-Breukrek ) 3%. 
-E-modulus > 7000 (5500) (N/mm A 2) (25°C en 150°C). 

9.Voor het berekenen van de sterkte van verbindingen in 
kunststoffen is een eerste vereiste het kunnen beschikken over 
exakte materiaalgegevens. Tijdens het onderzoek is gebleken dat 
veel gegevens niet of gebrekkig voorhanden zijni het verdient 
dan ook de aanbeveling er bij de leverancier van de materialen 
meer nadruk op te leggen dat deze gegevens beschikbaar komen. 
Mocht dit niet haalbaar zijn dan is verificatie van de gegevens 
binnen de eigen organisatie noodzakelijk. 
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10.Daar er steeds weer nieuwe kunststoffen met nog betere 
specificaties op de markt komen kan nooit definitief gezegd 
worden dat een bepaald ontwerp met een klikverbinding niet aan 
de eisen kan voldoen. Iedere keer als overwogen wordt een nieuw 
of gewijzigd produkt op de markt te brengen dient dan ook kort 
te worden overwogen of klikken met de dan voorhanden zijnde 
materialen een mogelijke verbindingstechniek is. 

11.Aanbevelingen voor verder onderzoek en metingen: 
-Bet opzetten van een model waarmee het mogelijk is de sterkte 
van klikhaken met een lossings- of uittredehoek van 90 0 te 
bepalen. In hoofdstuk 5 is een aanzet gegeven tot zo'n model 
maar er is gebleken dat hiermee nog onvoldoende de optredende 
processen verklaard kunnen worden. 

-Voor het verifieren van de modellen die gehanteerd zijn voor 
het berekenen van de trek- en buigsterkte van de PL en PLC 
rondomklikverbinding is het noodzakelijk dat er metingen gedaan 
worden aan de in 4.4.1 beschreven gemodificeerde PL kap-voet 
met rondomklikverbinding. Daar deze proefexemplaren niet meer 
gedurende het tijdsbestek van de opdracht beschikbaar komen zal 
hiervan in dit rapport geen melding worden gemaakt. 
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Parameterlijst 

A = Lengte tussen neutrale lijn en aangrijppunt kracht. 
~ = Uittredehoek van een klikverbinding. 
D = Dwarskracht. 
dR = Overlaphoogte. 
d~ = Infinitesimaal hoeksegment. 
E = Elasticiteitsmodulus. 
et = Tangentieele rek. 
F = kracht. 
Fa = Axiale kracht. 
Fr = Radiale kracht. 
Ft = Tangentieele kracht. 
I = Traagheidsmoment tegen buiging. 
K(x)= Kromming. 
1 = Eenheidsbooglengte. 
Mb = Buigendmoment. 
N = Normaalkracht. 
q = Omrekeningsfactor tussen Fa en Fr. 
R = Kromtetraal. 
t = Wanddikte. 
Ur = Radiale spanning. 
Gt = Tangentieele spanning. 
~ = Wrijvingscoefficient. 
W = Wrijvingskracht. 
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PHILIPS 

Max. dimensions (mm) 

PLC10W 

,-.--,-

125 
012. 5 1so1 

17 3 

23 

y 
20.5 

PLC18W 

'I Bf 
1,3.51 

Technical data (220Vl50HZ) 

Max. Lamp Lamp 
Type length wattage voltage 

mm W V 

Pl..C lOW 95 10 67 

Pl..C 13W 130 13 97 

Pl..C 18W 150 18 103 

Pl..C26W 170 26 110 

I 

I 
.5 110 

J 
~ 
U3 

012 

II 

• B • 

13.5 
34 

--. 

1!2 
170 

012.5 1 3 

Lamp 

\r:;::;;r1, 

W23 

It::Ji 
OCJ 

20.5 

PLC28W 

current Base 
rnA 

180 G24d·l 

165 G24d-1 

220 G24d-2 

310 G24d-3 

I B • 
1f5 
34 

Ballast 
type-, Colour 

BTL13l13 182 

BTL131.13 182 

BPl..18L13 182 

BTP20L05 182 

Circuitry 

Colour 
temperature 
K 

2700 

2700 

2700 

2700 

, The indicated ballast is a Philips type. Ali baftasts with similar specifications can be used as well. 
-, After 100 burning hours. 

bijlage 1 

B 

LH 

B - ballast 
LH == lamp holder 

Note: 
Starter incorporated 
in the lamp base 

l.uminous Ordering 
flux", 
1m 

600 

900 

1200 

1800 

49 

number 

8222 342 160 03 

822234216103 

8222 342 162 03 

822234216303 

101794800t41 
4186 

L.JgnhnQ O~¥I$ton 
P,,,,tect ,n the Nelf"tenanOS 



PHILIPS 

Max. dimensions (mm) 

tI1 M.l 108 

012.5 J 
1====\ 

~ 
2O.S 

23 

PL5W 

012.5 

~ 16 
2o.s 

PL9W 

Technical data (220VlSOHz) 

Max. IJImp IJImp 
Type lengtl'l wattage YOllaga 

mm W V 

PL.5W IS 5 33 

Pt.7W 115 7 45 

Pl.IW 145 • 10 

Pl.11W 215 11 to 

M 
20.5 

PL7W 

012.5 

PL11W 

lamp 
curranl Sa,. m-. 
112 G23 

175 G23 

110 G23 

155 G23 

23 

196: 

1

2151 

238 

14:, 

23. 

Ballast 
type.) 

8PLl0L13 

8PLl~LI3 

8PL10L13 

8PL1OL13 

Circuitry 

Note: 
Starter incorporated 
In the lamp base 

Individual operation 
Pl5. 7, 9. 11 W 

Series operation 
2 xPL 5. 7. 9W 

B - ballast 
LH - lampholder 

B 

Colour Colour 
designation Colour temperature 

K 

112 2700 

112 2700 

(WIllI.) 184 4000 

112 2100 

(Whit.) /84 4000 

182 2700 

(WhIle) 184 4000 

, The indicated ballast is a Philips type. All ballasts with similar specifications can be used as well . 
•• ) After 100 burning hours. 

B 

+ 
LH 

Luminous 
!lux", 
1m 

250 

400 

400 

800 

800 

.00 

800 

50 

bijlage 1 

+ 
LH 

+ 
LH 

Ordering 
number 

1222 3<42 056 .. 

1279 011 082 .. 

1222 3'2 134 .. 

1219017 082 .. 

8222 3'2 060 .. 

1279 023082 .. 

8222 3'2 135 .. 

1017 948 00121 
8186 

ll(lhhrll;; 0lV1$10n 
PfinleO In the NeH'lenands 



Berekening optredende rek 

1. Verende haken 

l 
fig. C.l Eenvoudige verende haak 

" 

1 = lengle klikhaak 
f = ondersnijding 
h = hoogte klikhaak 
F'b = buigkracht 

De benodigde doorbuiging (f) van de verende haak in fig C.1 
is te berekenen met behulp van .en "vergeet me nietje": 

3 
f = F'b • 1 (hierbij is aangenomen dat de haak is 

, El ingeklemd.) 

Samen met de spanning/rek-relatie E = a/ £ 

'n de spanning/kracht-relalie 

is de optredende rek te berekenen volgens: 

£ = '-i-f • 100% ; met z = 
1 

uiterste vezelafsland 
waar trekbelasting optreedt. 

bijlage 2 

Met behulp van deze formule is de optredende rek, van een 
haak met de vorm uit fig. C.1, tijdens het klikken te bere
kenen. Deze rek moet vergeleken worden met de toelaatbare 
rek v~~r het gekozen materiaal, zie bijlage B. 

In tabel C.1 is, voor een aantal doorsnede-vormen van veren
de haken, aangegeven hoe de optredende rek bij de gekozen 
doorsnede te berekenen is. 

N~11-·t ~~ 
~ 

~ 
r-

I I 

J:tc ~~ 

~I[;::: ~ 

E=3zf 
7' 

£:O,61-3zf 
:tr-

£:0,78-3zf 
7 

E=3fh 
W 

£=~ 
2C1 2 

. 
t=O,61.3fh 

W 
£:O,61·ffi 

12 

t:0,78-Jfh 
W 

t:O,78-lli 
2C1 2 

Tabel C.t Optredende rek voor verschillende haak-vormen. 
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De vormfaktor C uit de tabe! kan bepaa!d worden aan de hand 
van de figuren C.2 en C.,. Figuur C.2 is geldig, wanneer de 
konkave- (holronde) zijde op trek belast wordt. Figuur C., 
geldt bij trekbelastlng in het convexe (bolronde) oppervlak • 

• in" 

10'.~~~~~ 1== IS-

6~------------------------~~~--~ 
4~ ____________________ ~~~~~ __ __ 

10" 

• I)S 
ISO 

6 165 
180 

Q.S 0.6 0.7 dVd2 0.1 0.9 1.0 

fig .. C.2 Vormfaktor C bij trek in konkave oppervlak (4) 

10' 

8 
30-

45-. 
6 

60-· 

" 75 

90 
C 
~ 

105 I 

120 i 
1J5l 
ISO • 

10" 165 

I 180 

6 

Q.S 0.6 0.7 d1/d2 G.I 0.9 lD 

fig" C., Vormfaktor C bij trek in convexe oppervlak (4) 

2. Ononderbroken ringvormige klikverbinding 

binnendeel 

d1=binnendiam.binnendeel 
d2=buitendiam.binnendeel 
d3 =binnendiam.buitendeel 
d~=buitendiam.binnendeel 
f :ondersnijdinq 

buitendeel 

fig. C., Basisvorm ringvormige klikverbinding. 

De optredende rek is te berekenen volgens tabel C.2. Hierbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen dik- en dunwandige 
cilinders. 



dunwandig dikwandig 

~<1t2:£=~.100~ t Ad .100~ 
rek binnendeel dl dl 72~dl+d2' 

.£.!...<1,2:£=Ad.100~ t Ad .100~ 
rek buitendeel da d3 72~da+dlt' 

tabel C.2 Optredende rek voor ringvormige klikverbindingen. 

Wanneer het duidelijk is, dat "n van de twee delen (het 
binnendeel of het buitendeel) het grootste deel van de ver
vorming opneemt, kan hiervoor in de formule 2f worden inge
vuld voor Ad. Van het niet-vervormende deel is Ad en dus de 
optredende rek nul. Oit geldt bijvoorbeeld bij "n metalen 
en "n kunststof deel. 

De optredende rek -moet vergeleken worden met de toelaatbare 
rek voor het gekozen materiaal (zie bijlage B). 

Indien beide delen vervormen en niet eenvoudig aan te geven 
is hoeveel ieder deel zal vervormen, moet de optredende rek 
yoor de verschillende delen berekend worden uit een kracht
enevenwichtsvergelijking. 
(Opmerking: In dit geval kan in sommige gevallen toch met 
tabel C.2 volstaan worden: Wanneer voor beide delen in de 
formules voor Ad : 2f wordt ingevuld (=worst-case benade
ring) en de berekende rekken acceptabel zijn, zal de ver
binding niet falen.) 

In deze evenwichtsvergelijking staan: 
- de vervorming van de delen (Ad1 en Ad3) 
.. de diameter (d1 en d3) 
- yormfaktor .(zie tabel C.3) 
.. Es (Secansmodulus) van binnendeel en Es van buitendeel. 

De krachtenvergelijking is: 

D.w.z. 
kracht nodig voor vervormen = 
binnendeel 

Kracht nodig voor ver
vormen buitendeel 

dunwandig dikwandig 

~<1,2:(d2 .. dJ)3/2 VU
-

1 

d1 dl . 1.1;:] met u=~ 
u +1 -v dl ut:T 

binnendeel 

buitendeel 
~<,,2(dlt .. d3}3/2 VU

.' 
d3 d3 1.1+ 1 met u:.£.!... 

u2+1 +v 
~ d3 

tabel C.3 Berekening Yormfaktor • (y:constante van poisson, 
zie bijlage B) 
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Het evenwichtspunt Is het eenvoudigst te bepalen door de 
krachten aan weerszijden van het ·is gelijk teken- uit te 
rekenen voor een aanta1 willekeurig gekozen Ad1 en Ad2 waaf
den. Hlerbij moet gelet worden op: 
- Ad1 + Ad2 = 2f 

[s = Secansmodulus, dit is de elastlciteitsmodulus (E) 
als functle van de rek (£). Deze wordt gebruikt wanneer 
de spanningen buiten het lineaire gebied vallen. In bij
lage B is voor een aantal materialen deze relatie gege
ven. Met behulp van tabel C.2 kunnen bij het aantal geko
zen waarden van Ad1 en Ad3 de bijbehorende rekken worden 
uitgerekend. In bijla~e B moeten vervolgens de waarden 
van Es bij deze rekken worden opgezocht. 

In figuur C.4 is een voorbeeld gegeven van het berekenen van 
de krachten aan weerszijden van de formule. Hieruit voIgt 
tevens het krachtsevenwicht en de bijbehorende Ad1 en Ad3. 

F 

2f 

Adl=stuiken binnendeel 
(dikwandig PC)=0,3mm 
Ad1=oprekken buitendeel 
(dunwandig POM)=1,7mm 

fig. C.4 Voorbeeld krachtenevenwicht ringvormige 
klikverbinding (2) 

De optredende rek is nu in beide delen bepaald. Deze moet 
voor ieder deel (en materiaaI) acceptabel zijn. 

Kogelvormige klikverbinding 

Bij het berekenen van de optredende rek en bijbehorende 
krachten worden voor kogelvormige klikverbindingen andere 
formules toegepast dan voor ononderbroken ringvormige. 

d1 = diam. binnendeel 
d2= diam. buitendeel 

fig. C.~ Kogelvormige klikverbinding (1~) 

Uitgangspunt bij het berekenen van de optredende rek is, dat 
het buitendee!; de holle kontrsvorm, de tota!e vervorming 
opneemt en de koge! oneindig stijf is. 
De rek is dan te berekenen volgens: £ = dl-d2 • 100% 

d 2 



3. Torsie k1ikverbindingen 

f = ondersnijding 
11= draailengte haak 
1 = 1engte torsiestaaf 
a = (benodigde) hoekver

draaiing 

m 
fig. C.S Torsiek1ikverbinding 

De grootte van de ondersnijding f wordt bepaald door a en 
11 : 

f = sin a • 11 
De optredende vervorming y in de torsiestaaf (y = t.g.v. 
torsiebelasting) is nu te berekenen volgens: 

1 3 4 

a = afmeting torsiestaaf 
C = vormfaktor, zie ta

bel C.4 

c 57.3 132 84.8 

-H I ).5 2 3 4 6 8 )0 

.. 1 84.8 67.0 61.9 58.4 57.8 57.5 57.3 57J 

tabel C.4 Vormfaktor C afhankelijk van vorm torsiestaaf (4) 

De optredende vervorming y moet vergeleken worden met de 
toelaatbare vervorming voor het gekozen materiaal. Oit is 
echter een gegeven dat voor we1nig materia1en beschikbaar 
is. Met behu1p van de theor1e van Mohr: ~vergelijk= 
= {~2+4~2t ~ = schuifspanning (hieruit voIgt met ~ = 0 : 
'I = O,S~). 
en met 
'I = 'IIG en E = 2G(1+v) is af te leiden dat geldt: 

ytoelaatbaar = (1+v)£ toelaatbaar. 

De optredende y moet hiermee vergeleken worden (zie voor 
£ toelaatbaar bijlage 8). 
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Berekening r. (.ontagekracht) en rd (de.ontage
kracht) 

1. Verende haak 

R = voeghoek 
~ = uittreehoek 
rm = r montage 

~ rb = buigkrscht 
~ = wrijvingscoefficient 

(zie bijlage B) 

Fb N = normaalkracht 

fig. 0.1 Optredende krachten bij (de)montage 

Door de montagekracht rm moet de kracht nodig voor het bui
gen van de haak (rb) opgebracht worden. Uit het krachtene
venwichl is te bepalen dal: 

rm = rb • p+tana 
1-~tana 

V~~r het berekenen van de demontagekracht (rd) moet in deze 
formule a vervangen worden door ~ : 

fd = fb • p+tana 
1-~tan~ 

rb is te berekenen met behulp van de optredende rek (zie 
bijlage e): 

rb = W-ES-E met: 
1 

Es = sekansmodulus, dit is de elasticiteitsmodulus (E) 
als funktie van de rek (~). Deze wordt gebruikt wanneer 
de spanningen bulten het lineaire gebied vallen. In bij
lage B is voor een aantal materialen deze relatie gege
ven. Bij de optredende rek kan met behulp van deze gege
vens de Es bepaald worden. 
W = weerstandsmoment voor buiging bi~ de inklemming. V~~r 
rechthoekige doorsneden is dit 1/6bh • Voor cirkelseg
mentvormige doorsneden kan W met behulp van de figuren 
0.2 en 0.3 bepaald worden. riguur 0.2 geldt, wanneer de 
konkave (holronde) zijde op trek belast wordt. riguur 0.3 
geldt bij trekbelasting in het convexe (bolronde) opper
vlak. 
~ in absolute waarde dat wil zeggen S , = 0,05. 
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fig. D.' W voor cirkelsegmentdelen, trek in convexe opper
vlak (4) 

Opm.: In deel 4 van deze bijlage is een aantal kanttekenin
gen bij de berekende krachten en vervormingen opgenomen. 

2. Ononderbroken ringvormige klikverbindingen 

II = voeghoek 
p = uittreehoek 
rm= r montage 
rd= r demontage 
rr= kracht per omtrek 
~ = wrijvingscoefficient 

(z1e bijlage B) 
N = normaalkracht 

fig. D.4 Krachten bij ringvormige klikverbinding 
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De kracht nodig voor het vervormen van de doorsnede (rr) met 
opgebracht worden door de montagekracht rm. Uit het kracht
enevenwicht ia te bepalen datI 

rm = rr • ~ .d • ~+tana 
1-lltan a 

d = diameter van het deel 
dal vervorml. (binnen- of 
buitendeel) 

Voor hel berekenen van de demonlagekrachl (rd) moet in deze 
formule a vervangen worden door p : 

rd = rr • ~ • d • ll+tanB 
1-lltan~ 

Met behulp van de theorie van buigstijve cilinders 'n met 
behulp van een aantal vereenvoudigingen zijn rm en rd te be
rekenen volgens: 

rm = 0,62 • Ad • d •• • [s • ~+tana 
1-lltana 

rd = 0,62 • Ad .d • • • [s • ~+tane 
1-lltan~ 

Hierbij geldt: 
- voor het berekenen van deze krachten hetzelfde als gold 

voor het berekenen van de optredende rek: Wanneer "n van 
de delen het grootste deel van de vervorming opneemt kan 
rm en rd berekend worden door de gegevens van dat deel 
(Ad, d, ., a, p en [s) in de formule in te vullen • 
• : vormfaktor, deze ia te bepalen volgens tabel 0.1. 
[Sf sekansmodulus, dit is de elasticiteitsmodulus ([) als 
funktie van de rek (E). Oeze wordt gebruikt wanneer de 
spanningen buiten het lineaire gebied vallen. In bijlage 
B is voor een aantal materialen deze relBtie gegeven. Bij 
de optredende rek(ken) kan (kunnen) met behulp van deze 
gegevens de [s bepaald worden. 
wanneer beide delen vervormen en de optredende rekken in 
de twee doorsneden zijn bepaald met behulp van het 
krachtenevenwicht (bijlage C) kan hiervan gebruik gemsakt 
worden: Ad.d ••• [s is hierbij al berekend. rm en rd kunnen 
nu eenvoudig bepaald worden_ 

dunwandig dikwandig 

binnendeel 
~<1 ,2: (d2-d l)3 /2 VfJ 

1 01 LI1 ] met u=~ u +1 -v 
~ 

~ < 1 ,2 (~It -d 3) 3/2 Vu-
1 

u=~ d3 "3 U+' met 
u 2+1 +\1 d3 ~ 

buitendeel 

tabel 0.1 Berekening vormfaktor • 

(v = konstante van poisson, zie bijlage B) 



· Opm.: In deel 4 van deze bijlage is een aantal kanttekenin 
gen bij de berekende krachten en vervormingen opgenomen. 

Kogelvormige klikverbinding 

a = ~ = voegnoek = 
uiltreenoek 

a = grootte van de ver
plaalsing 

fig. D.S Kogelvormige klikverbinding 

Bij koqelvormige klikverbindingen is • = p. De grootte van 
deze hoek moet gekozen worden aan de hand van de optredende 
rek. Met behulp van .tabel 0.2 kunnen a 2n p en a bepaald 
worden. 

E in ~ a en p a 
d1 , B 0,14 

2 11,5 0,2 
) 14 0,25 
4 16 0,28 

tabel 0.2 Verband tussen £ en a 

De benodigde montage en demontagekracht is op een vergelijk
bare manier te berekenen als voor de standaard ringvormige 
Klikverbindingen: 

rm = Fd = P • ~ • d1 2 • a • p+tana 
d 1 1-~tana 

met: 
- a volgens tabel 0.2 

d1 

- p = vlaktedruk, deze kan berekend worden volgens: 

Es = Secansmodulus, dit is de elasticiteitsmodulus (E) 
als funktie van de rek (El. Deze wordt gebruikt wanneer 
de spanningen buiten het lineaire gebied vallen. In bij
lage B is voor een aantal materialen deze relatie gege
yen. Bij de berekende rek kan met behulp van deze gege
yens Es bepasld worden. 
t = vormfaktor, deze is afhankelijk van de verhouding ~ 
en kan afgeleid worden uit figuur 0.6. dl 
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4 1----- "'...-1--------+-------1 

3r---------+--~~--+---------~ 

2r---------+---------~-------4 

1r-------~~--------~------~ 

o~--------~--------~--------~ 
1 1,5 2.0 dltt1 2.5 

-....;..--.... 
fig. 0.6 Vormfaktor C afhankelijk van d3/d

1 
(15) 

Opm.: In deel 4 van deze bijlage is een aantal kanttekenin
gen bij de berekende krachten en vervormingen opgenomen. 

3. Torsieklikverbinding 
f 

fig. 0.7 Torsieklikverbinding 

Ml : kracht nodig voor 
torderen torsiestaaf 

De benodigde hoekverdraaiing « wordt gerealiseerd door het 
moment Mt. Oit is te berekenen volgens: 

"ott = G • y .~ 
a 

met: 
[s 

- G = glijdingsmodulus; G = 2(1+v) 
v = konstante van poisson, zie bijlage B. 

Es = secansmodulus, dit is de elasticiteitsmodulus (E) 
als funktie van de rek (e). Deze wordt gebruikt 
wsnneer de spanning buiten hel lineaire gebied valt. 
Met behulp van de gegevens in bijlage B en de 
berekende rek (met E=Y/(1+ v) is Es te bepalen. 

- y in absolute waarde, dat wil zeggen 5 ~ = 0,05 

- ~ is afhankelijk van de doorsnede van de torsiestaaf. 
a 
In tabel 0.3 is dit weergegeven. 



Wp 
a~. 

-+i 1.5 2 

~ 0.209 0.354 0.494 

3 4 6 8 10 

0.808 1.130 1.790 2.460 1120 

tabel D.) Relatie vorm torsiestaaf en ~ (4) 
a 

bijlage 2 

De kracht nodig voor (de)montage is afhankelijk van de ma
nier waarop de kracht op de haak wordt uitgeoefend. 
rm = Mt farm van de kracht. In figuur D.B zijn twee voor 
beelden aangegeven. 

rml = montage door kracht 
rml 

rm2 = montage door kracht 
rm2 

fm3 = montage door kracht 
fm3 

11 = werkende arm bij fm1 
12 = werkende arm bij fm3 

fig. O.B Voorbeelden van montagekracht 

fm1 = Mt 
11 

fm2 = Mt • tana + ~ 
12 1 - ~tana 

fm3 = Mt 
12 

Wanneer de haak tussen twee torsiestaven is opgehangen, moe
ten beide staven dezelfde vervorming ondergaan. Het benodig
de moment (Mt) is nu ook twee maal zo groot! 

Opm.: In deel 4 van deze bijlage is een Bantal kanttekenin
gen bij de berekende krachten en vervormingen opgenomen. 

56 



JJOOICSNEDE R- R 
t2S ~c,2 

JI -8.3 {1 .• J 

~SHG.DE B -8 
khiltilllo; f 

VOET PLC • (0 - Uu kltk prlJev~n 
11255 - Ift-

c-v ..... c • .... "'. 1=""~""G"'''''''''''''l'It. -~~"'''~'''CI ...... .,.. .... """~t.rofI'"~ 
t:If~~ .. ~" 0I1ft1ltf'l.~_--.. .... ~ 
.... ~.,."-'~.,.~ COftWf'IIOI""""",,,,~ 
........ ~~nOt 

"iJ,1 
33,1 0 

+s" 
15''' 0 

. -~'J.'ii 

PHILIPS 

bijlage 3 

57 



" Z -.... -
" va 

il 
~ 

! 1-- i=-
.",5 1f' _ 

,"--- . 
-~!~'.:~ 



0::1' 

(JJ 

tJ> 
<IS 
rl 
'n 
'..-I 

0'\ 
&Ll 

,Q 

_____ ....!!~~,~I ______ ---

_____ --lO~ ______ ... I j 

I 
I 

... -

IJIJIfIU HQIIJ!116 GU /..aJf.l. 8lZ2 11/ III' 

, .. " ....... . 



'" A. 
:::::i -z: 
A. 

1/ 

-------.-~:.~---.... 
\e; 

(S;'/i 
VII-

~ 
,/ 
V 

I 2,.,1" 

........... 

t ICI Oil 

\ ;.j 

V7> 

/ 
/ 
,/ 

K_A' 

t:_p'et. t:Jr~_I'"."'. 

, 

'/ 
I 

--1 
-1--1----1-+4 --- ~ 

X/ 

~--~ZZ~~~-- f 
;/ ~-- ---.. 
:i 

lr .. ~ 
.o.i 

II PATP KJ521J /Ii/SI 
I. 

t' 
__ a 

All"r COt'll 61l laC' aZ12 191 1811 



bijlage S 

In deze bijlage wordt de berekening van de kromtestraal als 
functie van de x-coordinaat uitgevoerd. Dit is gedaan voor de 
ellips die de contour van de PL beschrijft. (zie 4.3.1) 

[ (
X 37~ ~=U 1- ;S-)J 

Er geldt voor de kromming: 

V~~r de kromtestraal geldt: R.ix) ::: k ex) 
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bijlage 6 

Deberekende en gemodificeerde kromtestraal van de contour van 
de PL kap uitgezet als functie van de x-coordinaat.(zie 4.3.1) 
De kromtestraal is uitgerekend m.b.v. bijlage 5. 

I II III 

1 212 212 
2 106 106 
3 70 70 
4 51.5 51.5 
5 40 40 
6 32 32 
7 27 27 
8 21 21 
9 17 17 
9.5 15 15 
10 13.5 13.5 
10.5 11.8 11.8 
11 10.5 10.5 
11.5 ~9. 2 9.2 
12 8 8 
12.S 7 8 
13 6 8 
13.5 5.4 8 
14 4.9 8 
14.5 5.8 8 
15 8 

Kolomverklaring: 

I = de x-coordinaat van de PL kapcontour 
II = de berekende kromtestraal als functie van de x-coordinaat 

(mm) 
111= de gemodificeerde kromtestraal als functie van de 

x-coordinaat, dit houdt in dat die berekende kromtestralen 
die kleiner zij als de werkelijke straal van de kap 
hierdoor zijn vervangen. (mm) 
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bijlage 7 

In deze tabel staat de met relatie (4) berekende tangentieele 
spanning uitgezet als functie van de x-coordinaat van de PL 
kapcontour. (zie 4.3.1) 
Dit is gedaan voor twee overlaphoogten. 

I II III IV 

1 212 8 11 
2 106 17 21 
3 70 25 33 
4 51 34 45 
5 40 43 58 
6 32 54 72 
7 26 66 88 
8 21 82 109 
9 17 101 135 
9.5 15 115 153 
10 13.5 127 170 
10.5 12 145 193 
11 10.5 164 219 
11.5 9.2 186 250 
12 8 215 287 
12.5 8 215 287 
13 8 215 287 
13.5 8 215 287 
14 8 215 287 
14.5 8 215 287 

Kolomverklaring: 

I = de x-coordinaat van de PL kapcontour. 
II = de gemodificeerde kromtestraal als functie van de x-coordinaat (mm) 
111= de tangentieele spanning voor een overlap dR van O.lSmm. (N/mm'2) 
IV = de tangentieele spanning voo~ een overlap dR van 0.20mm. (N/mm"2) 
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bij1age 8 

In deze bijlage wordt de berekening van de kromtestraal als 
functie van de x-coordinaat uitgevoerd. Dit is gedaan voor de 
ellips die de contour van de PLC beschrijft. (zie 4.3.2) 

Er geldt voor de kromming: 

Voor de kromtestraal geldt: ~) = 
...L.. 
Kc.x) 
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bijlage 9 

De berekende en gemodificeerde kromtestraal van de PLe kapcontour 
uitgezet als functie van de x-coordinaat.(zie 4.3.2} 
De kromtestraal is uitgerekend m.b.v. bijlage 8. 

I II III 

1 1300 1300 
2 340 340 
3 150 150 
4 85 85 
5 53 53 
6 36 36 
7 26 26 
8 19 19 
8.5 16 16 
9 14 14 
9.5 13 13 
10 11.5 11.5 
10.5 10 10 
11 9 9 
11.5 8 9 
12 7.3 9 
12.5 6.8 9 
13 6.4 9 
13.5 6.3 9 
14 6.5 9 
14.5 7.2 9 
15 9 9 
15.5 13 13 

Kolomverklaring: 

I = de x-coordinaat van de PLe kapcontour. 
II = de berekende kromtestraal als'functie van de x-coordinaat. (mm) 
111= de gemodifieeerde kromtestraal als funetie van de 

x-coordinaat. (am) 
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bijlage 10 

In deze tabel staat de met relatie (4) berekende tangentieele 
spanning uitgezet voor de x-coordinaat van de PLC kapcontour. 
(zie 4.3.2) 
Dit is gedaan v~~r twee overlaphoogten. 

I II III IV 

1 1300 1.5 2.5 
2 340 7 10 
3 150 15 22 
4 84 27 41 
5 53 43 65 
6 36 64 96 
7 26 88 132 
8 19 122 181 
9 14 164 246 
9.S 13 177 265 
10 11 202 302 
10.5 10 230 340 
11 9 255 383 
11.5 9 255 383 
12 9 255 383 
12.5 9 255 383 
13 9 255 383 
13.5 9 255 383 
14 9 255 383 
14.5 9 255 383 
15 9 255 383 
15.5 13 176 265 

lColomverkaring: 

I = de x-coordinaat van de PLC kopcontour. 
II = de gemodificeerde kromtestraal. 
111= de tangentieele spanning voor een overlap dR van 0.20mm. 
IV = de tangentieele spanning voor een overlap dR van 0.30mm. 

(mm) 
(H/mm' 2) 
(N/mm A 2) 
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bijlage 11 

Deze plot geeft de tangentieele spanning weer in de PL kap bij 
een overlap van 0.15 mm, bij 25°C. 
(Het materiaal is POCAN 4235) 

A~ISYS 4.2B 
DEC 3"1 g87 
"IS: "1"1 :4b 
POST1 STRESS 
STEP=1 
ITER=20 
SX 
MIDDLE 
STRESS ELE~1 CS 

XV=1 
YV= "1 
ZV="1 
DIST=12.2 
XF=b. "17 
YF=.24S 
ZF=S.42 
~IX=200 
MN=-20.8 
1.88 
2b.g 
5"1. CJ 
7b.<1 
102 

177 
202 
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bijlage 11 

Deze plot geeft de tangentieele spanning weer in de PL kap bi j 
een overlap van 0.20 mm, bij 25°C. 
(Het materiaal is POCAN 4235) 

ANSYS 4.2B 
DEC 3 Fla7 
-\4: 27: 33 
POST1 STRESS 
STEP=1 
ITER=20 
SX 
MIDDLE 
STRESS ELU\ C:S 

XV=1 
YV=-\ 
ZV=-\ 
DIST=12.2 
XF=b.17 
YF=.245 
ZF=5.42 
MX=2bb 
MN=-27.a 
3.b7 
-3b.7 
V:j.7 
10-3 
13b 

235 
2b8 
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bij l age 11 

Deze plot geef t de tangentieele spanning weer in de P~kap bij 
een overlap van 0.20 mm, bij 25°C. 
(Het materiaal is POCAN 4235) 

At'lSYS 4. 2B 
DEC 3 '1 gS7 
1b:3S:07 
POST1 STRESS 
STEP=1 
ITER=20 
SX 
MIDDLE 
STRESS ELEM CS 

XV=1 
YV='I 
ZV=1 
DIST=1 .3.1 
XF=g.7g 
YF=g.7g 
ZF=7.04 
MX=20Cj 

~I~l=- '17 . 7 
4.b3 
30.b 
Sb.b 
82.b 
10g 

187 
213 
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bijlage 11 

Deze plot geeft de tangentieele spanning weer in de PLC kap bij 
een overlap van 0.30 mm, bij 25°C. 
(Het materiaal is POCAN 4235) 

ANSYS 4.2B 
DEC 3 ·1 CJ87 
·1 b: 53: 03 
POST1 STRESS 
STEP=1 
ITER=20 
SX 
MIDDLE 
STRESS ELE~I (S 

XV=1 
YV=·I 
ZV=·I 
DIST=13.1 
XF=CJ.7CJ 
YF='1.7<1 
ZF=7.04 
~IX=3"13 
M~I=-2b. 6 
10.4 
48.4 
8G.4 
124 
162 

27b 
314 
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bijlage 12 

In deze tabel staat de tangentieele spanning uitgezet als 
functie van de x-coordinaat van de PL kapcontour. (zie 4.3.1) 
Deze spanningsverdeling is bepaald uit de spanningsplots in de 
bijlage 11 •. 

I II III 

1 60 75 
2 70 90 
3 75 100 
4 85 110 
5 100 130 
6 105 140 
7 110 145 
8 125 160 
9 145 190 
9.5 155 200 
10 170 225 
10.5 175 230 
11 180 235 
11.5 185 240 
12 190 250 
12.5 190 250 
13 195 260 
13.5 200 265 
14 200 265 
14.5 200 265 

Kolomverklaring: 

I = de x-coordinaat van de PL kapcontour. 
II = de tangentieele spanning voor een overlap dR van 0.15mm. (N/mm"2) 
111= de tangentieele spanning voor een overlap dR van 0.20mm. (N/mm'2) 
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bijlaqe 12 

In deze tabel staat de tanqentieele spanninq uitqezet als 
functie van de x-coordinaat van de PLe kapcontour.(zie 4.3.2) 
Deze spannningsverdeling is bepaald uit de spanninqsplots in de 
bijlaqe 11 •. 

I II III 

1 75 110 
2 80 120 
3 85 130 
4 85 130 
5 95 150 
6 110 165 
7 115 180 
8 125 190 
9 135 220 
9.5 150 240 
10 165 260 II 
10.5 185 275 
11 195 285 
11.5 205 295 
12 210 300 
12.5 215 315 
13 215 315 
13.5 215 315 
14 215 315 
14.5 205 295 
15 190 280 
15.5 180 275 

Kolomverklaring: 

I = de x-eo6rdinaat van de PLe kapcontour. 
II = de tangentieele spanning voor,een overlap dR van 0.20mm. (N/mm-2) 
111= de tangentieele spanninq voor een overlap dR van 0.30mm. (N/mm A 2) 

i2 



Dit is de helft van de PL contour met daarop aangebracht de 
segment verdeling. 
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bij l age 14 

Deze plot geeft de t angent i eele spanni ng weer i n de PL kap die 
optreedt bij het ui t eent rekken van de verbinding, bij 150°C. 
De overlap is 0.30 mm . 
(zie 4.4.2) (Het materiaal is ULTEM 2100) 

ANSYS 4.2B 
OCT 19 1987 
1b:28:21 
POST1 STRESS 
STEP=1 
ITER=20 
SX 
MIDDLE 
STRESS ELEM CS 

XV=1 
YV=1 
ZV=1 
DIST=12.2 
XF=b.17 
YF=.245 
ZF=S.42 
EDGE 
MX=13g 
MN=-14.S 
-.822 
17.2 
?t::" ,) 
"_!..J. L 

53.2 
71.2 

125 
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Tabel voor het berekenen van de treksterkte van de PL 
rondomklikverbinding. 

Voor kolomverklaring zie de volgende pagina. 

I II III IV V 

1 0 212 11 1 712 

2 1 .212 106 45 2 06 
3 2 406 

g] 52 3 '0 
4 3 70 61 57 

4 5'2 

5 4 52 46 62 
5 40 

6 5 40 36 70 6 32 
7 6 32 29 80 7 26 

8 
7 26 '23 81 
8 21 

9 8 21 19 95 9 11 

10 9 17 15,2 110 1) 13.5 

l' 
1) 13,5 12/1 122 1)9 j{)J 

12 
1),9 1Q7 9,6 125 
118 8,5 

13 
11.8 ,,5 

8~ 12.5 ~ " 
14 1~ 5 II 

8 1· L2 " 
15 112 

13:7 
,# 

" 
16 1:l7 

142 " " 
17 142 

14p " " 
18 ~6 b 

~ 
,. 

" b 

19 14~ II 

14.9 N " '1/1 

20 14.9 II 

149 " " " 
De treksterkte voor 1/4 tap = 

bijlage 15 

VI VII 

0,14 0,13 

0,25 0,24 

0,48 0,46 

0;75 0,72 

t1 1,05 

15 1,44 

2,2 2,1 

3 2,88 

4 3,84 

5.8 5,6 

8,1 7,7 

10 9,6 

12 11. 5 

12,5 12 

125 1'2 

145 12 

12,5 12 

12,5 12 
12,5 12 
12,5 12 

+ 

131 Ir N] 
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bijlage 15 

Kolomverklaring: 

I = het segment nummer. 
II = de x-coordinaat van het begin en einde van elk segment. 
111= de berekende kromtestraal voor het begin en het einde van 

elk segment. (berekend m.b.v bijlage 5 ). (mm) 
IV = de gemiddelde kromtestraal per segment. (mm) 
V = de gemiddelde tangentieele spanning per segmeit. (N/mm e 2) 
VI = de radiale kracht Fr per segment: Fr= Gt· t "'("hc:fta.) . (N) 
VII= de axiale kracht Fa per segment: Fa=q *Fr. (N) 

De in tabel A uitgevoerde berekening is vanwege symmetrie maar 
voor 1/4 dee I van de kap gedaan, de tot ale treksterkte is dan 
ook 525 (N). 
Deze sterkte geldt bij een maximale wrijvingscoefficient van 
0.25 en bij een temperatuur van 150oC, dit betekent dat in de 
berekeningen de E-modulus van ULTEM 2100 bij 150°C is gebruikt 
die 4000 (N/mm"2) bedraagt. 
Zoals in 4.4.2 reeds is vernoemd is in de literatuur geen 
eenduidige waarde voor de wrijvingscoefficient van ULTEM 2100 te 
vinden, daarom wordt er met een marge gewerkt waarvoor geldt, 

0.17 < ,..,.. < 0.25. 

De berekende sterkte zal dan ook binnen een marge liggen die 
afhangt van de wrijvingscoefficient. De sterkte voor de maximale 
waarde van ~ is berekend dus moet aIleen nag de sterkte bij de 
minimale waarde bepaald worden. Hiertoe moet de omrekenings
factor tz tussen de axiale en radiale kracht worden aangepast. 

Er geldt dat: 

De sterkte die bij de minimale ~ wordt gevonden bedraagt 
450 eN). De marge waarbinnen de sterkte ligt bij een temperatuur 
van 150°C is nu bekend. 
Daar ook de sterkte bij 25°C wordt gevraagd wordt deze ook 
vermeld, hiertoe moet de E-modulus in de berekeningen worden 
aangepast. Bij 25°C bedraagt deze 5000 (N/mm e 2). 
Omdat de E-modulus lineair in de ster~teberekening aanwezig is 
kan de sterkte bij 25°C bepaald worden door de sterkte bij 150°C 
met (5000/4000) te vermenigvuldigen. Er wordt dan gevonden. 

560 < treksterkte (655 (N). 

450 < treksterkte < 525 (N). 
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bijlage 16 

Deze plot geeft de tangentieele spanning weer in de PL kap die 
optreedt bij bet uiteenbuigen van de verbinding, bij 150oC. 
De overlap is 0.30 mm . 
(zie 4.4.3) (Het materiaal is ULTEM 2100) 
Aanzicbt I. 

ANSYS 4.2B 
OCT 22 '1987 

9: 32: .33 
POST1 STRESS 
STEP=1 
ITER=20 
SX 
r'1 I DDLE 
STRESS ELE~l CS 

';':V=1 
,(\1='1 
Z\I='l 
DIST=12.2 
XF=b. '17 
YF=.245 
ZF=5.42 
ry1X=88.7 
~lt'I=-9. 07 
1. 29 
12 . . 3 
2.3 . . 3 
34.3 
45.3 

78 . . 3 
89.3 
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bijlage 16 

Deze plot geeft de tangentieele spanning weer in de PL kap die 
optreedt bij het uiteenbuigen van de verbinding, bij 150oC. 
De overlap is 0.30 mm. 
(zie 4.4.3) (Het mater i aal is ULTEK 2100) 
Aanzicht II. 

I - --f 1 .... ,=..= 

..,.. - --- ~"--

I 

01 G27UL TEN~flA--~;';';'; 

ANSYS 4.2B 
OCT 22 1987 
°10: 19:35 
POST1 STRESS 
STEP=1 
ITER=20 
SX 
MIDDLE 
STRESS ELE~I CS 

YV=1 
ZV=1 
DIST=11.5 
XF=7.5 
ZF=b.75 
MX=88.7 
t1N=-CJ.07 
1.2CJ 
°12. 03 
23.3 
34.3 
45.3 

78.3 
8eL3 
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bijlage 17 

Tabel voor bet berekenen van de buigsterkte van de PL 
rondomklikverbinding.(zie 4.4.3) 

V~~r de kolomverklaring zie de volgende pagina. 

I II III IV V VI VII 

1 212 35 .13 .12 16 2 
2 160 38 .19 .18 16 2.9 
3 88 42 .38 .36 16 5.8 
4 60 45 .6 .57 16 9.2 
5 46 50 .87 .83 16 13.3 
6 36 52 1.15 1.1 16 17.6 
7 29 55 1.5 1.44 16 23 
8 23 60 2 1.92 16 30 
9 18 70 3 2.88 15.8 45 
10 15 7S 4 3.84 15.5 59.5 
11 12 79 5.2 5 15.2 75.8 
12 10 90 7.2 6.9 14.6 101 
13 8.5 90 8.5 8.15 14.2 115 
14 8 90 9 8.65 13.4 115 
15 8 85 8.5 8.15 12.6 102 
16 8 80 8 7.68 11.8 90 
17 8 80 8 7.68 11 84.5 
18 8 75 7.5 7.2 10 72 
19 8 75 7.5 7.2 9 65 
20 8 75 7.5 7.2 8 57 
21 8 70 7 6.7 7 47 
22 8 65 6.5 6.2 6 37 
23 8 60 6 5.7 5.2 30 
24 8 52 5.2 5 4.2 21 
25 8 50 5 4.8 3.4 16 
26 8 45 4.5 4.3 2.6 11 
27 8.5 45 4.2 4 1.8 7 
28 10 40 3.2 3 1.2 6.5 
29 12 35 2.3 2.2 .8 1.5 
30 15 30 1.6 1.5 .4 .6 
31 18 25 1 .95 .1, .1 
32 23 25 .8 .7 .1 .1 

De buigsterkte voor de halve kap = 1260 

Tabel S, vervolg zie volgende pagina. 

+ 
(Nu) 
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bijlage 17 

Kolomverklaring: 

I = het segment nummer. 
II = de gemiddelde kromtestraal per segment. 
111= de gemiddelde tangentie!le spanning per segm~:: 
IV = de radiale kracht Fr per segment: Fr= crt. 1t t." R:tdtO 
V = de axiale kracht Fa per segment: Fa=~ * Fr. 

(mm) 
(1/0*2) 

(N) 
(N) 

kracht 
(0) 

(Imm) 

VI = de loodrechte afstand tUBsen het aangrijppunt van de 
Fa en de rand warover de kap scharniert. 

VII= de buigsterkte per segment 

In de tabel B is de buigsterkte berekend voor de halve kap, de 
tot ale buigsterkte bedraagt 2.5 (Nm). 
De berekeningen in de tabel zijn uitgevoerd voor de maximale 
waarde van de wrijvingscoefficient en bij een temperatuur van 
150°C. Via de in bijlage 15 besproken methode wordt ook de 
treksterkte voor de minimale wrijvingscoefficient en bij een 
temperatuur van 25°C bepaald, er geldt: 

De wrijvingscoefficient 0.17 < I.L < 0.25, 

2.6 { buigsterkte < 3.1 (Nm). 

2.1 < buigsterkte < 2.5 (Nm). 

80 



Dit is de helft van de PLC contour met daarop aangebracht de 
segment verdeling. 
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Tabel voor het berekenen van de treksterkte van de PLC 
rondomklikverbinding.(zie 4.4.5) 

Voor de kolomverklaring zie de volgende pagina. 

I II III IV 

1 13000 48 .003 
2 800 50 .05 
3 250 53 .17 
4 110 56 .4 
5 70 60 .67 
6 45 62 1.1 
7 31 64 1.7 
8 22 73 2.7 
9 16 83 4 
10 12 94 6.2 
11 10 100 8 
12 9 109 9.7 
13 9 109 9.7 
14 9 109 9.7 
15 9 109 9.7 
16 9 109 9.7 
17 9 109 9.7 
18 10 100 8 
19 12 94 6.2 
20 16 83 4 
21 22 73 2.7 
22 31 64 1.7 
23 45 62 1.1 
24 70 60 .67 
25 110 56 .4 
26 250 53 .17 
27 800 50 .05 
28 13000 48 .003 

treksterkte voor 1/4 deel= 

V 

.003 

.05 

.16 

.38 

.64 
1.05 
1.6 
2.6 
3.8 
5.9 
7.7 
9.3 
9.3 
9.3 
9.3 
9.3 
9.3 
7.7 
5.9 
3.8 
2.6 
1.6 
1.05 
.64 
.38 
.16 
.05 
.003 

103.5 
+ 
(N) 

Tabel C, vervolg zie volgende pagina •. 

bijlage 19 
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Kolomverklaring: 

I = het segment nummer. 
II = de gemiddelde kromtestraal per segment. 
111= de gemiddelde tangentieele spanning per segment. 
IV = de radiale kracht Fr per segment: Fr= 0i.1f t,.. ~~~ 
V = de axiale kracht Fa per segment : Fa= ~ * Fr. 

bijlage 19 

(mm) 
(N/mm-2) 

(N) 
(N) 

In de tabel C is de treksterkte berekend voor 1/4 deel van de 
kap de tot ale treksterkte is dan ook 415 (N). 
De berekeningen in de tabel zijn uitgevoerd voor de maximale 
waarde van de wrijvingscoefficient en bij een temperatuur van 
150°C. 
Via de in bijlage 15 besproken methode wordt ook de treksterkte 
voor de minimale wrijvingscoefficient en bij 25°C bepaald, er 
geldt: 

De wrijvingscoefficient 0.17 < ,..,. < 0.25, 

440 < treksterkte < 515 (N). 

350 < treksterkte < 415 (N). 

83 



AnSYS 4.3 
.JMoj 7 °1988 
°14: 03°1 : 24 bijlage 20 
POST °1 STRESS 
STEP=1 
ITER=ol 
SX (AVG) 
t'l I DDLE 
STRESS ELE~I CS 

><V=1 
YV=1 
ZV= ol 
DIST=18.8 
><F=b.55 
YF= . 2b7 
ZF=.3.o3 
ro,oD<=C:lb . 2 
r'Hoooj = - 7 . clB 
0 2.12 
D14.1 
CJ26. 01 

0303. °1 
CJ50.01 
062 . °1 
074.1 
~ 8b.1 

9b.2 

De bovenste plot geeft de tangentieele spanning weer in de PLC kap die 
ontstaat bij het uiteenbuigen van de verbinding, bij 150°C. De onderste 
plot geeft de verplaatsing die daarbij is aangenomen.(zie 4.4.6) 

Het materiaal is ULTEM 2100 

1KLIKHOOGTE=O,3MM 

ANSYS 4 . .3 
,J AN 7 °1 el8a 
"14:33:46 
p[lsn D I SPL . 
STEP=oj 
ITEF.~= ol 

~< V=ol 
\(V=ol 
ZV=1 
DIST=018.8 
>:F=b.55 
YF=.267 
ZF=03. (3 
Dt'IAX= . 307 
DSCA=b.12 
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bijlage 20 
Tabel veer het berekenen van de buigsterkte van de PLC 
rendemklikverbinding.(zie 4.4.6) 
Veer verklaring van de kelemmen zie de velgende pagina. 

I II III IV V VI VII 

1 13000 40 .002 .002 32 .06 
2 800 40 .04 .04 32 1.3 
3 250 45 .15 .14 32 4.5 
4 110 47 .34 .32 32 10 
5 70 55 .63 .6 32 19 
6 45 60 1 .96 32 30 
7 31 65 1.7 1.6 32 51 
8 22 72 2.5 2.4 32 76 
9 16.5 80 3.9 3.7 32 118 
10 12 85 5.6 5.4 31.6 170 
11 10 85 6.8 6.5 31.2 202 
12 9 90 8 7.7 30.8 237 
13 9 93 8.3 8 30.2 241 
14 9 95 8.4 8.1 29.4 238 
15 9 95 8.4 8.1 28.8 233 
16 9 93 8.4 8.1 28 226 
17 9 90 8 7.7 27.2 210 
18 10 85 6.8 6.5 26.4 171 
19 12 75 5 4.8 25.4 122 
20 16 70 3.4 3.2 24.5 78 
21 22 65 2.3 2.2 23.5 52 
22 31 55 1.4 1.3 22.5 30 
23 45 50 .9 .9 21.5 19 
24 70 40 .45 .4 20.5 8 
25 110 30 .2 .2 19.5 3.8 
26 250 20 .06 .06 18.5 1.1 
27 800 20 .02 .02 17.5 .3 
28 13000 15 .001 .001 16.5 .01 
29 13000 15 .001 .001 15.5 .01 
30 800 10 .01 .01 14.5 .1 
31 250 5 .02 .02 13.5 .3 
32 110 2 .03 .03 12.5 .4 
33 70 2 .02 .02 11.5 .2 
34 45 2 .03 .03 10.5 .3 
35 31 2 .05 .05 9.5 .5 
36 21 2 .07 .07 8.5 .6 
37 16 2 .1 .1 7.5 .8 
38 12 2 .13 .13 6.5 .8 
39 10 2 .16 .16 5.5 .9 
40 9 .2 .17 .17 4.6 .8 
41 9 2 .17 .17 3.6 .6 
42 9 2 .17 .17 3 .5 
43 9 2 .17 .17 2.4 .4 
44 9 .2 .17 .17 1.6 .3 
45 9 2 .17 .17 1.2 .2 
46 10 .2 .15 .15 .8 .1 
47 12 2 .13 .13 .4 .1 
48 16 2 .12 .12 .2 .1 
49 21 2 .11 .11 .1 .1 

De buigsterkte veer de halve kap = 2560 (Nmm) 
Tabel Dr vervelg zie volgende pagina. 85 



bijlage 20 

Kolomverklaring: 

I = het segment nummer. 
II = de gemiddelde kromtestraal per segment. 
111= de gemiddelde tangentieele spanning per segment. ( 
IV = de radiale kracht Fr per segment: Fr=Vt*-f:ft-~~It) 
V = de axiale kracht Fa per segment : Fa= ~ * Fr. 
VI = de loodrechte afstand tussen het aangrijppunt van Fa 

rand waarover de kap scharniert. 
VII= de buigsterkte per segment. 

(mm) 
N/mm"2) 

(N) 
(N) 

en de 
(mm) 

(Nmm) 

De buigsterkte is in de tabel D berekend voor de helft van de 
kap, de totale buigsterkte is 5.1 Nm. 
De berekeningen in de tabel zijn uitgevoerd voor de maximale 
waarde van de wrijvingscoefficient en bij een temperatuur van 
150°C. Via de in bijlage 15 besproken methode wordt ook de 
buigsterkte voor de minimale wrijvingscoefficient en bij een 
temperatuur van 25°C bepaald, er geldt: 

De wrijvingscoefficient 0.17 < fL < 0.25, 

5.3 < buigsterkte < 6.3 (Nm) . 

4.3 < buigsterkte < 5.1 (Nm) . 
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.' 1 

<C ------

klikvoet, deze is sta: 

krachtenevenwicht voor klikvoet: 

2 

Fres2x = F 

Fres2y =-~. - ~. 
1 J 

krachten op de klikhaak: Fres1x = F = N1 cosl1 + v.;sinr3. 

Fres1y = 0 = N1sinll. ~(osl1l 

r; « 1 ~ =/AxN1 

'O=N1111-fi ) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

0: F.( lJ-IJ ) 
(1+1/(3 ) 

B·JJ dan D:o (7) 

f3 It - ~ geen opLossil'kJ. 

~ de klikhaak werkt dus de volgende belasting 1D 
...-f ----I!~r--D -----It -! '\ ( 
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bijlage 22 

D 

N. 

-----........ w 

L 
randvoorwaarden: 
x:O w:O 
x= 0 Wi: 0 

x= l w=dR 

De hierboven getekende balk staat model voor de klikhaak uit 
bij lage (1.1). 
Het kwadratisch oppervlakte moment I van de getekende balk komt 
overeen met diegene die bepaald is in 5.2. 
De lengte L komt overeen met de lengte van de klikhaak en de 
belastingssituatie van de balk is gelijk aan die van de 
klikhaak. Er geldt dus dat: 

Het doel van deze modellering is om met behulp van een 
differentiaalvergelijking de kracht F te berekenen waarbij de 
klikhaak bezwijkt. 

Voor het momentenevenwicht t.o.v. B geldt: 

Mix)- -£1 w'bo 
Uit (l) en (2) voIgt: 

-EI w'cx,) - Nwcx') - Me + D( I--x.)- Nwel-} 

"N _M/. -DL +Nw(L) Ox 
woo of- E:I WlJc.} == EX + EI 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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De homogene oplossing: 

1/ tv 
W(~) .... EX WOe).::: 0 

, n::T' . I riJ1 
We,,) =- c, Cos VEi: X + Cz StnV.5; )(. 

De particuliere oplossing: 

.w ( X)::: a x -+ b 

(7) moet voldoen aan (4). 

Hieruit voIgt dat Cl:.. ~ 

De algemene oplossing: 

bijlage 22 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

, r;:;-r . f"iV1 D [ - (vi,!, - DL +-lV w(Lll 
WOe):: C1 COs>VFI x + C2 cosv!fz X + N + N J (9) 

Randvoorwaarden invullen: 

WCo) ::0 =) c;::: 

I 

WtO):o 

Ga nu substitueren: 

w(i.) =dl( 

dR =(A+-CL -ctRJcos V{;L-CVf"1 Sin vt:L - [A -dR] 

A ::: [A +c.L-dR] C::O~ vfi;L-c v"f.7..'Si"~ L 
(11) 
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bijlage 22 

Uit vergelijking (11) is F niet analytisch op te lossen. 
Indien echter geldt dat p::.f5 dan is c:.o en volgt er: 

A.,..[ A-dR]co~1K L "* A~ ::: GO~I!: L A A :fdR. (12) 

·rr 
CU2.C.COS[:dlt]-VEi L (13) 
Hieruit volgt dat: 

~ !E.. I -I ~ A-dR. (14) 

Daar voor de klikhaak in de PLC kap-voet verbinding geldt dat 
dR= 0.7 mm moet A~o."3S mm zijn. (dit voIgt uit (14». 
Daar de exacte waarde van A niet bekend is omdat deze 
afhankelijk is van de toleranties, is hiervoor een marge 
aangenomen er geld t : 0.3 6. A ~ 1.1 (mm) (zie de tekening van 
de PLC kap en voet). 
Voorwaarde (lS) beperkt de waarde van A echter zodat de volgende 
marge wordt aangenomen: 0.3 ~ A~ 0.35 (mm). 

Om de berekening uit te kunnen voeren worden de volgende 
gegevens nog vermeld: 

E= 11500 (N/mm42), (POCAN 4235 bij 25 0 C). 
L= 10 (mm) , (dit is de hoogte van de wand van de PLC kap) 
1= 1.25 (mm-4) , (dit is het kwadratisch oppervlakte moment 

van de wand waarin de klik zich bevind) 

Hieruit voigt dat: 

830 = F ::=. 1400 (N) • 
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bijlage 23 

In deze bijlage staan de gemeten waarden van de buigsterkte van 
de PLC klikverbinding genoteerd. Er zijn twee soorten kapjes en 
voetjes getest. Dit zijn normale en geouderde versies. Met 
geouderde ve~sies worden die exemplaren bedoeld die een week in 
een oven van 150·C hebben gelegen. Beide versies zijn zowel bij 
2S·als 150·C beproefd. Hieronder staan de gemiddelde waarden 
voor de vier verschillende condities. 
Het gebruikte materiaal is POCAN 4235. 

OVERZICHT VAN GEMIDDELDE WAARDEN. 

niet geouderd (25°C) 

gemiddelde 
buigsterkte: 4.6 (Nm) 

standaard 
afwijking: 0.30 

geouderd (25°C) 

gemiddelde 
buigsterkte: 4.6 

standaard 
afwijking: 0.15 

(Nm) 

niet geouderd (150°C) 

gemiddelde 
buigsterkte: 1.7 (Nm) 

standaard 
afwijking: 0.30 

geouderd (150°C) 

gemiddelde 
buigsterkte: 1.75 

standaard 
afwijking: 0.30 

(Nm) 
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